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ÖNSÖZ 

 

Oral cerrahide en sık yapılan işlem gömülü üçüncü molar cerrahi 

operasyonudur. Operasyon sonrası oluşan konforsuz dönem birçok hastayı 

işlemden vazgeçtirmekte veya ertelemesine neden olmaktadır. Hastaların bu 

dönemi en az sıkıntı ile geçirmesi adına birçok metod denenmiş ve 

denenmeye devam etmektedir. Çalışmamız dental sahada kullanılmamış bir 

etken maddesini karşılaştırmak ve operasyon sonrası oluşan rahatsızlıkları 

azaltmaya yönelik  çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla planlanmıştır.  

 

Doktora eğitimim ve tez çalışmam süresince bilgi, deneyim ve yardımlarıyla 

gerek hastahane içinde gerekse hastahane dışında gelişmeme yardımcı olan 

Prof. Dr. Selahattin OR ‘a ; 

 

Eğitimimde büyük destekleri olan Prof. Dr. Asriye Mocan’a ve Prof. Dr. Reha 

Kişnişci’ ye; 

 

Klinik çalışmalarım süresince deneyimlerime katkıda bulunan, yardımlarını 

esirgemeyen Prof. Dr. Mine Cambazoğlu‘ na, Prof. Dr. Funda Akaltan’a, Prof. 

Dr. Hakan Terzioğlu ‘na, Prof. Dr. Sadullah Üçtaşlı’ ya, tez çalışmamda 

yardımlarını esirgemeyen Dr. Zuhal Küçükyavuz’a; 

 

Gerek klinik çalışmalarımda yer alan, gerekse özel hayatımda hep var 

olduklarını bildiğim arkadaşlarım   Doruk Koçyiğit, Fatih Coşkunses, Yasemin 

Kartal, Serkan Dadakoğlu, Gizem Çelebioğlu, Seçil Karadeniz ve Özge 

Doğan ‘a; 

 

Sevgilerini, desteklerini her zaman yanında hissetiğim anneme, babama, 

ablama, enişteme ve  Betül ‘e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
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 1.GĠRĠġ 

 

Gömülü diĢ; kısmen veya bütünüyle kemik ve/veya yumuĢak dokuyla kaplı 

okluzyonda yerini alamamıĢ diĢler olarak tarif edilir. Gömülü diĢlerin cerrahi 

çekimi, oral cerrahide en sık yapılan iĢlemdir. Gömülü diĢ çekimi, diğer 

cerrahi giriĢimlerdeki gibi birçok enflamatuar olaya ve postoperatif ağrıya 

neden olur (Archer 1975, Amin ve Laskin1983). 

 

Cerrahi çekim sonrası oluĢan ödem, ağrı ve trismusun Ģiddetinin ve 

miktarının kontrol altına  alınması için farmakolojik ve/ veya çekim  tekniği ile 

ilgili birçok yöntem kullanılmıĢtır ve kullanılmaya devam etmektedir. Bu 

miktarın az olması hastaların bu dönemdeki konforunun artmasına ve sosyal 

aktivitelerini eksiksiz yerine getirmelerini sağlayacaktır.   (Spilka 1961, Bagan 

ve ark 1988, Björnsson ve ark 2003). 

 

Oral cerrahi yapılması planlanan hastaların endiĢeli, heyecanlı ve huzursuz  

hissettikleri bir gerçektir. Bu durum hem hasta için hem de hekim için 

cerrahiyi zorlaĢtırmakta ve harcanan süreyi de uzatmaktadır. Bunun için de 

lokal anestezinin yanında bilinçli sedasyonla hastaların daha konforlu bir 

operasyon geçirmesi sağlanmaktadır (Malamed 1995, Ong ve ark 2004). 

 

Gömülü diĢ çekimi sonrası meydana gelen ödem ve ağrı için  genellikle ilk 

tercih, non-steroidal antiinflamatuar ilaçlardan yanadır. Oksikam grubuna 

dahil  lornoksikamın hızlı ve etkin  analjezik özelliğinin olduğu, inflamasyon 

mediyatörleri olan prostoglandinlerin sentezini inhibe ederek ödeme etki ettiği 

bilinmektedir. Oral cerrahide kullanımı ve etkisi bilinen diğer analjeziklerle 

karĢılaĢtırılması  araĢtırılmamıĢ bir konudur. 

 

Bütün bunlara bağlı olarak gömülü diĢ çekimi sonrası oluĢan ağrı, ödem ve 

trismusa yönelik çalıĢmalar hep devam edecektir. Bu çalıĢmanın amacı; 
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bilinçli sedasyonun postoperatif dönem etkilerini, plasebo kontrollü iki farklı 

ilaçla incelemek, oluĢan ağrıyı ve ödemi sayısal verilere dökerek istatistiksel 

olarak analiz etmektir. 

 

 

1.1. Gömülü DiĢler 

DiĢler sistemik ve lokal nedenlerden dolayı gömülü kalabilirler. Genellikle 

gömülü kalma sebepleri üç ayrı teori ile açıklanmaktadır: (Waite 1978)  

 

Ortodontik teori: Ağızdan solunum, erken diĢ kaybı gibi çenelerin normal 

geliĢimini engelleyen herhangi bir etken diĢlerin gömülü kalmasına sebep 

olabilir. 

Filogenetik teori: Medeniyetin ilerlemesi ile insanların beslenme alıĢkanlıkları 

değiĢmiĢ ve yumuĢak gıdaları parçalamak için sarfedecekleri güç miktarı 

azalmıĢtır ve bunun sonucu olarak çene kemikleri küçülmüĢtür. Üçüncü 

büyük azıların sürmek için yer bulmaları güçleĢmiĢ ve gömülü kalma 

durumları ortaya çıkmıĢtır. Bu teoriye göre gömülü kalan bu diĢler, filogenetik 

evrim sonucu ileride doğumsal olarak yok olacaklardır. 

Mendelien teori :Ġnsanlar ebeveynlerinin birisinden küçük çene yapısı ve 

diğerinden büyük diĢ özelliği alırsa diĢler çenede yer bulamayıp gömülü 

kalabilecektir (Waite 1978). 

 

Üçüncü molar diĢler ağızda süren son diĢ olmalarından dolayı gömülü kalma 

oranı en sık olan diĢlerdir. Gömülü kalmalarının diğer nedenleri de ırksal 

faktörler, beslenme Ģekli, çiğneme kaslarının kullanım derecesi ve kalıtım 

olarak sayılabilir (Archer 1975, Odusanya ve Abayomi, 1991). 

 

Kontrendike bir durum olmadıkça, normal pozisyonda ve/veya fonksiyonda 

bulunmayan tüm gömülü diĢlerin çıkarılması genel bir kuraldır. Ġleri yaĢlarda 

gömülü diĢlerin çıkarılması daha zordur. Genç hastalar, cerrahi iĢlemi hem 

daha iyi tolere ederler hem de günlük yaĢamlarını daha az etkileyen bir 
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iyileĢme gösterirler. Bunun nedeni, genç hastalardaki kemik rejenerasyonu ile 

periodontal iyileĢmede yer alan gingival tutucuların daha çok ve daha iyi 

olmasıdır. Gömülü 3. molarları çıkartmak için en ideal zaman, "kökün 1/3 

formasyonunu tamamladıktan sonraki" veya "kökün 2/3 formasyonunu 

tamamlamadan önceki" dönem olup; genellikle hayatın 16-18 yaĢları 

arasındaki sürece denk gelir. Buna ek olarak hayatın ileri dönemine 

ertelenmiĢ bir cerrahi giriĢim, ortaya çıkabilecek sistemik hastalıklar 

nedeniyle daha komplikasyonlu ve tehlikeli olacaktır (Kruger 1974, Peterson 

1997). 
 

1.2. Gömülü Yirmi YaĢ DiĢlerinin OluĢturabileceği Komplikasyonlar  

 

Gömülü yirmi yaĢ diĢleri çekilmediği takdirde major ve minör birtakım 

komplikasyonlara neden olabilir (Archer 1975, Blondeau ve Daniel 2007). 

 

 

1.2.1. Perikoronitis  

 

Tüm diĢlerde görülebildiği halde vakaların çoğu alt yirmi yaĢ diĢlerinde 

görülür. Özellikle yarı gömülü diĢlerde kronu çevreleyen yumuĢak dokuların 

enfeksiyonu olarak tanımlanmaktadır. Meydana gelen iltihaplanma akut, 

subakut veya kronik tipte olmakta ve bazı vakalarda ülseratif gingivitis 

görülmektedir. Her iki cinsiyette eĢit oranda, en çok 16-30 yaĢ arasında ve 

sıklıkla bahar aylarında görülmektedir. Entellektüel bireylerde görülme riski 

daha fazladır. Perikoronitis tablosunu alevlendiren etkenler arasında üst 

solunum yolu enfeksiyonları, emosyonel stres, zayıflık ve gebelik 

sayılmaktadır (Ohshima ve ark 2004). 
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1.2.2. Periodontal Hastalıkların OluĢumu  

Özellikle yarı gömülü alt yirmi yaĢ diĢleri,  komĢu ikinci moların distalindeki 

kemik desteğini zayıflatmakta ve rahat temizlenemeyen bu bölgede 

periodontal rahatsızlığa neden olabilmektedir. DüĢük dereceli bir gingivitiste 

bile bakteriler ikinci molar diĢin kök ucuna doğru ilerleyerek ciddi bir 

periodontitis oluĢturabilmektedir. Gömülü yirmi yaĢ diĢleri olan hastalarda 

ikinci molar diĢin distalinde derin periodontal cep saptanması bu durumu 

kanıtlayan önemli bir bulgudur. Özellikle yarı gömülü ve horizontal yerleĢimli 

gömülü alt yirmi yaĢ diĢleri, alt ikinci molar diĢinin distoproksimal kemik 

alanında önemli oranda rezorpsiyon yaratabilmekte veya distal kökle 

aralarında çekim sonrasında destekleyici kemik kalmayacak Ģekilde yakın 

konumlanmıĢ olabilmektedir (Dodson 2004, Karaca ve ark 2007). Kronik oral 

enflamasyon, gömülü alt yirmi yaĢ diĢ bölgesinde alt ikinci molar diĢin 

distalinde ölçülen cep derinliğini arttırmaktadır. Bu nedenle araĢtırmacılar, 

özellikle ağız hijyeni kötü olan bireylerde proflaktik alt gömülü yirmi yaĢ diĢi 

çekimini önermektedir (White ve ark 2006). 

 

1.2.3 DiĢ Çürüğü OluĢumu 

Hem ikinci molar diĢin distal yüzeyinde hem de gömülü yirmi yaĢ diĢinde 

çürük meydana gelebilmektedir. Gömülü diĢin ağız içinde hiç görülmemesi 

durumunda dahi çürük meydana gelebilmektedir. Genellikle diĢ çürükleri 

diĢlerin servikal hatları üzerinde görülmektedir. Hastanın bu bölgeyi etkili bir 

Ģekilde temizleyememesi ve bu bölgeye dolgu yapılması sırasında güçlükler 

oluĢması sebebiyle gömülü yirmi yaĢ diĢleri çürük nedeniyle çekilebilmektedir 

(Blondeau ve Daniel 2007).  

 

1.2.4. KomĢu DiĢte Kök Rezorpsiyonu  

Gömülü yirmi yaĢ diĢleri sürme sırasında komĢu diĢ kökünde rezorpsiyona 

neden olabilmektedir. Bunun nedeni genellikle sürme sırasında oluĢan 

basınçtır. Eğer rezorpsiyon ciddi ise diĢ rezorbe ettiği köke doğru yer 

değiĢtirmekte ve her iki diĢin de çekimi gerekli olabilmektedir. Gömülü diĢ 
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çekildikten sonra rezorbe olan köklerde sement tamiri olmakta veya böyle 

diĢlere endodontik tedavi gerekebilmektedir(Dodson 2004, Richardson ve 

Dodson 2005). 

 

1.2.5. Protez Kullanımının Engellenmesi  

 Alveoler kretteki rezorpsiyon ve hareketli protezlerin baskısı zamanla gömülü 

diĢlerde pasif sürme oluĢturmakta, bunun yanında mukozada ülserasyonlar 

ve odontojenik enfeksiyonlar oluĢturabilmektedir. Gömülü diĢin üzerinde 1-2 

mm kemik bulunması ve bu bölgeye hareketli bir protezin yapılması halinde 

zamanla bu bölgedeki kemik rezorbe olacak ve mukoza perfore olacaktır 

(Peterson ve ark1997). 

 

1.2.6. Odontojenik Kist ve Tümörlerin Meydana Gelmesi  

Gömülü diĢ alveoler kemiğin içerisinde kaldığı sürece foliküler kese de 

gömülü diĢ ile birlikte kalmaktadır. Bu foliküler kese kistik dejenerasyona 

uğrayabilir(Peterson ve ark 1997). Folikül kesesi aynı zamanda odontojenik 

tümörlerin geliĢimine de neden olabilmektedir. Bu nedenle asemptomatik 

diĢler de çekilebilmektedir. GeniĢ retrospektif çalıĢmalarda çekilen gömülü alt 

yirmi yaĢ diĢlerinin %1-2 sinin odontojenik kist ve tümörler nedeniyle çekildiği 

bildirilmiĢtir (Figueiredo ve ark, Adeyemo 2006).  

 

1.2.7. Orijini Belli Olmayan Ağrıların OluĢumu  

Hastaların gömülü yirmi yaĢ diĢ bölgesinde herhangi bir patolojiyi gösteren 

klinik ve radyolojik bir iĢaret olmamasına rağmen ağrıdan Ģikayet ettikleri 

durumlarda gömülü yirmi yaĢ diĢlerinin çekimi bu ağrıların kaybolmasını 

sağlayabilmektedir. Bunun sebebi henüz aydınlatılamamıĢtır. Gömülü alt 

yirmi yaĢ diĢlerinin yaklaĢık %1-2 si bu nedenle çekilmektedir (Peterson ve 

ark 1997).  
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1.2.8. Çene Kırığı OluĢumu   

Gömülü diĢler, mandibulaya veya maksillaya darbe geldiği takdirde zayıf bir 

hat oluĢturmakta ve bu hat boyunca kırık oluĢturabilmektedirler. Gömülü alt 

yirmi yaĢ diĢleri alt çenede bulunduğu bölgede direnci azaltmaktadır. Bu 

nedenle, bu bölgelerde sıklıkla çene kırığı oluĢabilmektedir. Bunun 

beraberinde kırık hattında gömülü alt yirmi yaĢ diĢlerinin bulunması kırığın 

iyileĢmesini olumsuz etkileyebilmektedir. Yüz bölgesine darbe alınma riskinin 

yüksek olduğu sporlarla uğraĢanlarda çene kırıklarının oluĢmasını 

engellemek amacıyla gömülü diĢlerinin çekimi önerilmektedir(Peterson ve ark 

1997). 

 

1.2.9. ÇapraĢıklık OluĢturma veya Ortodontik Tedaviyi Engelleme 

Ortodontik tedavi uygulanmasında üçüncü molar diĢler tedaviyi 

engelleyebilmektedir. Böyle bir durumda ortodontik tedaviye baĢlamadan 

önce gömülü diĢin çekilmesi gerekli olmaktadır. Ayrıca ortodontik tedavi 

bittikten sonra mandibula ön bölgede çapraĢıklık meydana gelebilmektedir. 

GeçmiĢte bu durum gömülü yirmi yaĢ diĢinin yaptığı baskı ile molar ve 

premolarların meziyale ilettikleri baskı sonucu ön bölgede çapraĢıklığın 

meydana geldiği Ģeklinde idi. Bugün için bu düĢünce geçerli değildir. Yeni 

görüĢe göre alt ön bölgedeki çapraĢıklığın sebebi maksillanın büyümesinin 

mandibuladan önce sona ermesidir. Gömülü diĢler bu durumdan sorumlu 

olmamakla birlikte cerrahi olarak çekimlerinde diğer avantajlar göz önüne 

alınarak endikasyon konulabilmektedir(Türker ve YücetaĢ 2004). 

 

Gömülü yirmi yaĢ diĢlerinin oluĢturabileceği komplikasyonlardan yola çıkarak 

gömülü yirmi yaĢ diĢlerinin çekim endikasyonları Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: 

1. Tekrarlayan perikoronitis  

2. Yarı gömülü alt yirmi yaĢ diĢi veya komĢu diĢte çürük oluĢması  

3. Periodontal hastalık  

4. Yüz ağrısı  

5. Protetik nedenler  

6. Ortodontik nedenler 
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 7. Patolojik bir nedenin bulunması  

8. Sosyo-ekonomik faktörler,  

9. ÇeĢitli komplikasyonlara neden olması (Türker ve YücetaĢ 2004, Blondeau 

ve Daniel 2007). 

 

Gömülü yirmi yaĢ diĢlerinin çekim kontrendikasyonları ise 

 

1.Hastanın yaĢı  

2. Hastanın sistemik durumu  

3.KomĢu dokulara cerrahi hasar verilmesi  

4. Kötü prognoza neden olabilecek durumlar  

5. Kooperasyon zorluğu olan hastalar  

6. AĢırı kanamaya sebep olabilecek hastalıklar  

7. Anestezi yapmayı güçleĢtiren koĢullar  

8.DiĢe ait veya alveoler yapıda anomalilerin olması  

9. Direnci düĢüren ve iyileĢmeyi geciktiren Ģartlar  

10. Lokal kontrendikasyonlar olarak sayılabilir (Türker ve YücetaĢ 2004). 

 

1.3. Operasyon Sonrası Komplikasyonlar 

Tüm cerrahi giriĢimlerde olduğu gibi gömülü diĢ operasyonu sonrası 

operasyon süresine, meydana gelen travmaya bağlı olarak reversibl veya 

irreversibl komplikasyonlar oluĢur. Bunlar: 

 

1.Ağrı 

2.Trismus 

3.ġiĢlik ve Ödem 

4.Postoperatif Hemoraji 

5.Enfeksiyon ve Alveolar Osteitis 

6.Parestezi (Nervus Alveolaris Ġnferior‟un veya Nervus Lingualis‟in                       

Zedelenmesi) 

7.Fraktürler 

8.Gömülü DiĢin KomĢu Localara Kaçması 
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9.Temporomandibuler Eklem Disfonksiyonları 

10.KomĢu DiĢlerde  Hasarlar 

 
1.4. Prostaglandin sentezi 

Prostaglandinler primer olarak 20 karbonlu bir yağ asiti olan araĢidonik 

asitten sentezlenirler. AraĢidonik asit hücre zarlarında özellikle fosfatidil 

inozitol ve diğer kompleks lipidler olmak üzere fosfolipidlerin yapısında 

bulunurlar. Serbest araĢidonik asit, doku fosfolipidlerinden fosfolipaz A2 ve 

diğer açil hidrolazların etkisi ile açığa çıkar. Bu olay hormonların ve diğer 

uyaranların kontrolü altındadır. Eikozanoidlerin araĢidonik asitten 

sentezlenmesinde rol oynayan iki önemli olay vardır(Or 1981, Mycek 2001). 

 

1.4.1. Siklooksijenaz yolu 

Prostaglandin oluĢumunda aracı olan siklooksijenaz (COX) enziminin iki 

izoform Ģekli olduğu saptanmıĢtır. Bu iki izofom Ģekil COX-1 ve COX-2 olarak 

adlandırılmıĢtır. Farklı doku ve organlarda COX-1 ve COX-2‟nin değiĢen 

miktarlarda bulunduğu gösterilmiĢtir.  Siklooksijenazların iki tipi de aspirin ve 

steroid olmayan antiinflamatuar diğer ilaçlarla inhibe edilirler. COX „ların bu 

iki tipinden birinin ya da diğerinin spesifik inhibitörlerinin bulunması için 

çalıĢmalar sürmektedir(Or 1981).  
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         Fizyolojik uyarı    Ġnflamatuvar uyarı 

 

 

          Yapısal COX-1    Ġndüklenebilir COX-2 

 

  Trombosit     Böbrek  Proteazlar        PG‟ler 

  TxA2          PGE2 

   Endotel    Diğer mediyatörler 

        Mide mukozası 

     PGI2 

              Ġnflamasyon 

        
ġekil 1.1. COX-1 ve COX-2 oluĢumu 

 

1.4.2. Lipooksijenaz yolu 

 KandıĢı dioksijenazlar olan lipooksijenaz enzimiyle araĢidonik asidin 

oksidasyonu, hidroksiperoksiasitlerin (HPETE) ve lökotrienlerin (LTB4, LTC4, 

LTD4 ve LTE4) oluĢmasına yol açmaktadr. 5-lipooksijenaz ve 12-

lipooksijenaz olmak üzere baĢlıca iki lipooksijenaz vardır. 

 

1.5. Nonsteroidal Antiinflamatuar Ġlaçlar 

Kimyasal yapıları farklı, ancak klinik kullanım alanları, etki mekanizmaları ve 

istenmeyen etkileri benzerlik gösteren „narkotik olmayan analjezik‟ veya 

„periferik etkili analjezik‟ olarak da bilinen ilaçlara non-steroidal 

antiinflamatuar(NSAĠ)  ilaç denir. Tıpta, diĢ hekimliğinde ve romatizmal 

hastalıklarda çok sık kullanılan NSAĠ ilaçların antiinflamatuar, analjezik, 

antipiretik ve antiagregan özellikleri vardir. Genellikle semptomatik, kısmen 

de tedavi edicidirler. NSAĠ „ların prototipi aspirindir (Dural 2002). 
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1.5.1. NSAĠ Ġlaçların Sınıflandırılması: 

A-Asidik ilaçlar 

1- Salisilik asit türevleri:Aspirin, sodyum salisilat, kolinmagnezyum trisalisilat, 

salsalat, salisilik asit, sulfasalazin 

2- Propiyonik asit türevleri: Ġbuprofen, naproksen, flurbiprofen, ketoprofen, 

fenoprofen, tiaprofenik asit, oksaprozin 

3-Asetik asit türevleri:  

a)Ġndolasetik asit:Ġndometazin, sulindak, etodolak, tolmetin 

b)Hetoroaril asetik asit: ketorolak 

c)Fenilasetik asit: diklofenak 

4-Fenamik asit türevleri 

Mefenamik asit, meklofenamik asit, flufenamik asit, etofenamat 

5- Enolik asit türevleri 

a)Oksikamlar: piroksikam, tenoksikam, lornoksikam 

b)Pirazolonlar:fenilbutazon, oksifenbutazon, dipiron(metamizol), azoprapazon 

B- Nonasidik ilaçlar 

1- Alkanonlar: nabumeton, prokuazon 

2- COX-2 selektif inhibitörleri :nimesulid, meloksikam 

3- COX-2 spesifik inhibitörleri :selekoksib, rofekoksib 

C- Analjezik antipiretik ilaçlar: paraaminofenol türevleri(asetaminofen) 

(Dural 2002) 

 

Genel olarak NSAĠ ilaçların, santral sinir sistemi dahilindeki ve yara 

bölgesindeki prostaglandin sentezini inhibe ederek direkt bir ağrı kesici etki 

mekanizması vardır. Ameliyat sonrası ağrının kontrolünde NSAĠ ilaçlar ya tek 

baĢlarına ya da diğer grup ilaçlarla kombine olarak kullanılır hale gelmiĢlerdir. 

(McCormack 1994). NSAĠ ilaçların etki mekanizmalarını anlayabilmek için 

prostaglandinlerin etkilerinin ve sentez aĢamalarının bilinmesi gereklidir. 

 

Prostoglandinler kısa ömürlü olmaları nedeniyle lokal hormonlardır. Hormon 

benzeri olmalarına rağmen taĢınmazlar. Kimyasal mesajcılar gibi çalıĢırlar. 
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Prostaglandinler inflamasyonu tetikler, bazı organlarda kan akıĢını düzenler, 

membrandan iyon taĢınmasını kontrol eder, sinaptik transmisyonu düzenler 

ve uykuya teĢvik ederler. 

 

1.5.2. NSAĠ Ġlaçların Genel Farmakolojik Etkileri 

Antiinflamatuar, analjezik ve antipiretik etkilerinin birlikte olması NSAĠ ilaçların 

medikal alanda sıkça kullanılmasını sağlamıĢtır. Bunların sağlanmasındaki 

temel mekanizmanın periferde prostanoidlerin sentezinde aracı olan COX 

(prostoglandin sentetaz) enziminin inhibisyonu olduğu kabul edilir. NSAĠ 

ilaçların  etkileri sadece prostaglandin sentezinin engellenmesi ile 

açıklanmaz. Bu etkilerin oluĢmasında rolü olan kemotaksinin inhibisyonu, 

sitokinlerin oluĢumunun azaltılması gibi baĢka mekanizmalar da vardır 

(Dural2002). 

 

1.5.2.1. Antiinflamatuar etki 

NSAĠ ilaçlar sitokinlerin (interlökin-1, tümör nekrozu faktörü) oluĢumunu 

azaltıp, aktioksijen radikallerinin artıĢını engellerler.Ayrıca  periferde 

prostanoid sentezini baskılayarak, lökosit migrasyonunun, kemotaksiz 

inhibisyonunun ve fagositozun önlenmesini sağlarlar. Lizozomal enzimlerin 

salınmasını baskılar. Bradikinine bağlı inflamasyon belirtilerini önlerler. 

Süperoksit üretimini basklarlar. Membranda fosfolipaz-C aktivitesini inhibe 

ederler. Kıkırdak metabolizmasını etkilerler. Plazma proteinlerinden 

antiinflamatuar etkili peptid oluĢumunu uyarırlar. Bazı NSAĠ ilaçlar değiĢen 

derecelerde lipooksijenaz enzimini inhibe ederler. Bu etkilerin hepsi NSAĠ 

ilaçların geniĢ kapsamlı etki mekanizmalarn ifade eder (Dural 2002). 

 

 
1.5.2.2. Analjezik etki 
 
Prostaglandin E2 (PGE2) inflamatuar süreçte hücrelerden lokal olarak 

salgılanan bradikinin, histamin ve diğer kimyasal mediatörlere sinir uçlarının 

daha duyarlı hale gelmesine neden olur. Bu nedenle aspirin ve diğer NSAĠ 
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ilaçlar PGE2 sentezini azaltarak ağrı duyusunu azaltırlar. Salisatlar iç 

organlara bağlı organlardan çok, yüzeysel yapılardan kaynaklanan hafif ve 

orta Ģiddetteki ağrının tedavisinde kullanılırlar. NSAĠ ilaçlar inflamasyona 

bağlı ağrının tedavisinde opioidlerden daha güçlü etkilidir ve malignitelere 

bağlı Ģiddetli ağrının tedavisinde salisatlar ve opiodlerin beraber 

kullanılmaları daha etkin bir ağrı kontrolü sağlar(Mycek 2001). 

 

1.5.2.3. Antipiretik Etki  

Hem enfeksiyöz hem de nonenfeksiyöz iltihap olaylarında ateĢin geliĢmesi ve 

özellikleri aynıdır. Düzenlenmesi hipotalamusta bulunan termoregülatör 

merkez tarafından sağlanmaktadr. Ġnterleukin-1, interferonlar tümör nekroz 

edici faktör gibi endojen pirojenler hipotalamustaki termoregülatör merkezi 

uyararak prostaglandin sentezinin artmasına neden olur. Prostaglandinler, 

parakrin iletiĢimle ve ara nöronlar üzerinden aynı bölgede bulunan 

termoregülatör merkezi, ateĢ reaksiyonuna katılan hipotalamik otonomik 

merkezleri ve vazopressin salglayan nöronlar etkiler. Sitokinlerin 

hipotalamustaki primer etkileri termoreseptörlerin duyarlılığının 

düĢürülmesidir, antipiretik ilaçlar ise prostaglandin sentezini inhibe ederek 

düĢmüĢ olan duyarlılığın normal düzeye yükselmesine neden olurlar. NSAĠ 

ilaçlar PGE2 sentezini baskılayarak ısı kaybını arttırır, ateĢi düĢürürler. Fakat 

normal vücut ısısını veya egzersiz, sıcak çarpması gibi faktörlerle yükselen 

ısıyı etkilemezler (Dural 1995). 

 

1.5.3. NSAĠ Ġlaçların Yan Etkileri 

NSAĠ ilaçların kullanımına bağlı olarak geliĢen yan etkilerin çoğu COX 

inhibisyonuyla iliĢkilidir ve genellikle yaĢlılarda, gastrointestinal yolda, 

karaciğerde ve böbreklerde görülür. Ġntestinal toksikasyonla ilgili olarak 

ibuprofen aralarında en az toksik olan, naproksen ve diklofenak 

incebağırsağa en toksik olandır. NSAĠ ilaçların en önemli yan etkileri 

arasında; gastrik ve duedonal ülserasyona neden olma, kanama 

bozuklukları, böbrek bozukluğu, astım ve allerjik durumlar, hipertansiyon, 
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konjestif kalp rahatsızlığı ve aterosikleroz ile lityum ve valporat gibi 

antihipertansif ilaçlarla etkileĢimleri sayılabilir (Skjelbred ve Lökken 1997). 

 

NSAĠ ilaçlar  platelet agregasyonunu engelleyip kanama zamanını uzatırlar. 

Ayrıca (COX) inhibisyonu sırasında bronkokonstrüktif lökotrienlerin 

üretiminden dolayı astımı arttırabilirler (Skjelbred ve Lökken 1997). 

 

 
1.6. Oral Cerrahide Sık Kullanılan NSAĠ Ġlaçlar 
 
1.6.1. Asetil salisilik asit 

 
Asetilsalisilik asit (ASA), en yaygın kullanılan antiinflamatuar ilaçtır ve diğer 

tüm antiinflamatuarların etkileri ASA ile karĢılaĢtırılır (Or ve Bulat 1987, 

Mycek 2001).  

 

ASA ilk defa 1899 yılında Bayer ilaç firması tarafından üretilmiĢtir. Ağrı kesici, 

ateĢ düĢürücü ve antiinflamatuvar etkileri nedeniyle çok yaygın bir Ģekilde 

kullanılmaktadır. Etki mekanizması diğer NSAĠ ilaçlar gibidir. COX enzimini 

engelleyerek, prostaglandin biyosentezini engeller. Böylece ağrı meydana 

getiren maddelere karĢı sinir uçlarının duyarlılığını azaltarak ağrı kesici 

özellik sergilerler (Dural 2002). 

 

Diflunisal gibi salisilatlar ağız yoluyla alındıktan sonra mide ve kalın 

bağırsaktan hızla emilirler ve 1–2 saatte en yüksek plazma değerine ulaĢırlar 

(Payan ve Shearn 1989). Ağrı kesici etkisini; merkezi sinir sisteminde (MSS) 

ağrı ile ilgili yollar ve merkezler üzerine baskılayıcı etki yaparak 

gerçekleĢtirirler (Dural 2002). 

 

Normal dozlarda en önemli yan etkisi gastrik intoleranstır. Bu etki, 

yemeklerden sonra düĢük pH düzeyini tamponlamayla veya enterik kaplı 

preparatların kullanımıyla giderilebilir (Payan ve Shearn 1989). Kanama 

eğilimini arttırdığından dolayı hemofili hastalarında kullanılmamalıdır. Astım 

ve nasal polipli hastalarda bronkokonstrüksiyon ve Ģoka kadar giden bir 
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tabloya neden olabilir (Payan ve Shearn 1989). Diflunisal, ağız cerrahisinde 

de etkili olarak kullanılan ve 12 saatten fazla süre etkili bir salisilat türevidir. 

Diflunisalin ASA „ya göre daha az antipiretik etkisi vardır (Skjelbred ve 

Lökken 1997). 

 

1.6.2. Ġbuprofen 

Ġbuprofen, propiyonik asitten köken alan ilk NSAĠ ilaçtır ki bu ilaç 200-400 mg 

dozlarda 4-6 saatte bir defa kullanılmak üzere, hafif ve orta Ģiddette ağrıların 

rahatlatılmasında kullanılır. Bu grupta ilk satıĢa sunulan ve en güvenli NSAĠ 

ilaçlardandır. Ġbuprofen aynı zamanda kanama zamanını uzatır. Vücuttan 

atılma yarı ömrü 1,6–2,5 saat arasıdır (Payan ve Shearn 1989). 

 

Ġbuprofenin üçüncü molar cerrahisinin ardından postoperatif ağrı kontrolünde 

kullanılması geniĢ bir Ģekilde değerlendirilmiĢtir, ve birçok çalıĢma ilacın 

etkinliğini desteklemektedir (Björnsson ve ark 2003).  

 

1.6.3. Naproksen 

Naftil propiyonik asittir. Nonselektif COX inhibitörü olarak COX–1 ve COX–2 

enzimini inhibe eder. Kanama zamanını uzatır. Ağız yoluyla alındığında 

tamamen emilir. Ağız yoluyla alındıktan 2–4 saat içerisinde doruk kan 

konsantrasyonuna ulaĢır. Karaciğerde metabolize olur (Dural 2002). Plazma 

proteinlerine bağlanır ve böbrekten atılır (Payan ve Shearn 1989). Yapılan 

çalıĢmalar, 220 mg naproksen sodyum ve 200 mg ibuprofenin aynı oranda 

postoperatif ağrıya etki ettiğini  fakat naproksenin daha uzun süre etkili 

olduğunu göstermiĢtir. (Skjelbred ve Lökken 1997). 

 

Yine 500 mg naproksen ve 650 mg aspirin  karĢılaĢtırıldığında postoperatif 

ağrıda 5. saatte naproksen lehine anlamlı farka rastlanılmıĢtır(Or ve Bulat 

1987). 
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1.6.4. Ketoprofen 

Siklooksijenaz enzimi (özellikle COX–1 ) ile birlikte lipooksijenaz enzimini 

inhibe eder. Böylece prostaglandinlerin ve LTB4 gibi lipooksijenaz ürünlerinin 

oluĢumunu engeller. Bunun dıĢında, ketoprofenin lizozomal membranları 

stabilize ettiği, lökosit göçünü baskıladığı ve bradikininin etkilerini ortadan 

kaldırdığı ileri sürülmektedir (Dural 2002). 

 

1.6.5. Flurbiprofen 

Fenil alkaloit asit türevidir. Gastrik belirtiler ASA‟ ya göre %20 daha azdır. 

Son yıllarda oldukça ilgi çekmiĢ bir NSAĠ ilaçtır.  

 

1.6.6. Selekoksib ve rofekoksib 

COX–2 enzimini spesifik olarak engelleyerek prostaglandin sentezini 

baskılayan yeni sınıf ilaçların ilk üyeleridir. Akut ağrı ve ameliyat sonrası 

ağrının kontrolünde ağrı kesici ve antiinflamatuvar etkileri diğer NSAĠ ilaçlar 

(ibuprofen, naproksen, diklofenak vb.) ile aynı güçtedir. Trombosit 

fonksiyonunu etkilemezler, kanama zamanını uzatmazlar. Ağız yolundan 

alındıktan 3 saat sonra doruk kan konsantrasyonuna ulaĢırlar (Dural 2002). 

 

1.6.7. Parasetamol (Asetaminofen) 

Ağrı kesici ve ateĢ düĢürücü özelliği olan bir para-aminofenol türevi ilaçtır 

(Skjelbred ve Lökken 1997). Asetaminofen (para aminofenol türevleri) 

antiinflamatuvar ve antitrombositik etkinlikleri olmadığı için NSAĠ ilaçların 

dıĢında değerlendirilmektedir (Dural 2002). 

 

Diğer merkezi etki mekanizmalarının rolü olsa da, MSS içinde prostaglandin 

sentezini inhibe eder. Ağrı kesici ve ateĢ düĢürücü etkisi bu yolla açıklanır. 

Ancak periferal dokularda asetaminofen zayıf bir COX inhibitörüdür (ASA‟dan 

10 kez daha düĢük bir güçte). Bu nedenle inflamasyonun geliĢiminde rolü 

olan prostaglandin sentezini fazla etkilemez. Periferdeki inflamasyon üzerine 
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NSAĠ ilaçlara göre daha zayıf olan antiinflamatuvar aktivite bu Ģekilde 

açıklanabilir (Dural 2002). 

 

Asetaminofen zayıf asit yapısındadır. Ağız yoluyla alındığında mideden daha 

az, ince bağırsaklardan daha iyi emilir. Besinler emilimini azaltabilir. Doruk 

kan konsantrasyonuna 30–40 dakika içerisinde ulaĢır. Plazma proteinlerine 

düĢük oranda bağlanır (% 5). Vücut sıvılarına ve dokularına eĢit dağılır. 

Karaciğerde % 80–90 oranında metabolize edilir. Glukronik asit, sülfürik asit 

ve sistein ile konjügasyon sonucu idrarla atılır. Yarı ömrü 2,5 saattir (Dural 

2002). 

 

Asetaminofenin tedavi edici etkisi çabuk baĢlar ve kısa sürer. ASA‟nın sahip 

olduğu etkilerin çoğu asetaminofende yoktur. Trombosit fonksiyonunu 

etkilemediği için kanama zamanını da uzatmaz. Kardiyovasküler, solunum ve 

gastrointestinal sisteme iliĢkin potansiyel toksik etkiler göstermez. Asit-baz 

dengesini bozmaz. Bu nedenle ASA‟ya alerjisi olan kiĢilerde veya gastirik 

ülser, astım, diyabet gibi tıbbi sorunlarda tercih edilir (Dural 2002). 

 
 
1.6.8. Tenoksikam 

Enolik asit yapısında bir oksikam türevidir. Tenoksikam COX enziminin yanı 

sıra lipooksijenaz enziminin de inhibitörüdür. Böylece prostoglandinlere ek 

olarak inflamasyonda önemli rolü olan lökotrienlerin oluĢumunu da baskılar. 

Oral emilimi hızlı ve tamdır. Analjezik etkisi aspirin ve mefenamik asitten 

fazla, diklofenak, naproksen ve piroksikama benzerdir (Dural 2002). 
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1.6.9. Lornoksikam 

Lornoksikamın farmakolojik açılımı: 6-kloro-4-hidroksi-2-metil-N-piridil-2H-

thienol(2,3e) -1,2-tiazine -2-karbaksamid-1,1-dioksid‟dir. Analjezik, 

antiinflamatuar ve antipiretik özellikleri olan, oksikam sınıfının yeni NSAĠ ilacı 

lornoksikamın bilinen oksikamlardan farkı, eliminasyon yarı ömrünün 

nispeten kısa olmasıdır (3 ila 5 saat). Bu, tolerans göstermesi açısından 

avantaj yaratabilecek bir özelliktir (Cooper1996). 

 

Etki mekanizması, COX-1 ve COX-2 ‟yi non-selektif ve reversibl olarak inhibe 

etmesiyle açıklanır. Lornoksikam plazmada değiĢmemiĢ Ģekilde ve inaktif 

hidroksillenmiĢ metabolit olarak bulunur. Lornoksikam (diğer oksikamlar ve 

diklofenak gibi) sitokrom P450 2C9 ile metabolize olur. Bu enzim için genetik 

polimorfizm nedeniyle hızlı ve yavaĢ metabolizörler vardır. Bu da yavaĢ 

metabolizörlerde lornoksikamın plazma düzeyinin farkedilir düzeyde 

yükselmesine neden olabilir (Futaki1997).  

 

Lornoksikam oral yolla alındıktan sonra tamamen emilir (ortalama 0,33-0,75 

saat içinde). 4 mg dozunda alındığında, 2,5 saat içerisinde 270 μg/mL 

yüksek plazma konsantrasyonuna ulaĢır. Günde iki kez 2 ila 6 mg doz 

aralığında dozla iliĢkili kinetikler sergiler. Lornoksikamın emilimi gıda 

varlığında %20 oranında azalır (Paksoy 2006). 

 

Lornoksikamın tolerabilite profili NSAĠ ilaçlar karakterindedir ve 

gastrointestinal rahatsızlıklar (ağrı, dispepsi, mide bulantısı, kusma) en 

yaygın görülen istenmeyen olaylardır. Bu etkiler NSAĠ ilaçların COX enzimini 

inhibe etmesi sonucunda hem proinflamatuar hem de gastroprotektif yararı 

olan prostoglandinleri inhibe etmesi sonucunda ortaya 

çıkmaktadır(Paksoy2006). 
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1.7. Sedasyon 

1559 yılında Caspar Stromayr adlı Alman cerrah tarafından „Practica 

Copiosa‟ adlı kitabında, korkan hastalarına banyo yaptırarak ve çorba içirerek 

korkularından kurtarmaya çalıĢtığından söz etmiĢtir ancak bu uygulama 

sedasyon olarak kabul edilmemiĢtir.  Sedasyon ilk kez 1920‟de Mc Meckan 

tarafından ortaya atılmıĢ ve 1928‟de Lancet tarafından tanımlanmıĢtır. 

Yöntem olarak sedasyon 1908-1909 yıllarında Dudley Buxton ve 1910 yılında 

Bellamy Gard tarafından " Preliminary Medication " adı altında uygulanmıĢtır 

(Malamed1986). 

 

Operasyona hazırlanan hastayı rahatlatmak, fiziksel ve ruhsal faaliyetini 

azaltmak, metabolizma hızını düĢürmek ve anestezik maddelerin etkinliğini 

arttırmak amacıyla ilaç uygulanarak yapılan iĢlem sedasyon olarak 

adlandırılmıĢtır (Malamed1986). 

 

Sedasyon, hastanın ilaç etkisindeyken bilincinin açık olduğu anestezi 

dönemidir. Bu nedenle kullanılacak olan ajanların istenmeyen bilinç kaybı 

oluĢturmaması için güvenlik sınırları geniĢ olmalıdır. Bilinç kaybı olan hasta 

ile iletiĢimin ortadan kalktığı durumlar genel anestezi olarak kabul edilmekte 

bu nedenle oral kavitede gerçekleĢtirilen giriĢimlerde bilincin ve koruyucu 

reflekslerin ortadan kalkmasının tehlikeli olduğu belirtilmiĢtir. Bu nedenle 

hasta ile sözlü veya sözlü olamayan iletiĢimin operasyon boyunca korunması 

gerektiği bildirilmiĢtir (Malamed1986). 
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1.7.1. Sedasyon ÇeĢitleri 

Sedasyon; kullanılan yönteme ve farmakolojik ajanın artan dozlarına göre 3 

farklı seviyede gerçekleĢebilir; 

1- Oral sedasyon ( yüzeyel sedasyon) 

2- Bilinçli sedasyon (Orta dereceli sedasyon) 

a) Ġnhalasyon  bilinçli sedasyon 

b) Ġntramuskuler  bilinçli sedasyon  

c) Ġntravenöz  bilinçli sedasyon 

3. Bilinçsiz sedasyon(Derin sedasyon)  (Kay1991) 

 

1.7.1.1. Oral Sedasyon 

Uygulamanın kolay olması, kolay tolere edilebilmesi, yan etkilerinin az olması 

nedeniyle tercih edilmektedir. Bununla birlikte etki baĢlama süresinin uzun, 

sedasyon düzey kontrolünün güç, titrasyonun mümkün olamaması ve olası 

hasta uyumsuzluğu ile karĢılaĢılması, kısmi emilimin meydana gelmesi 

dezavantajları olarak kabul edilmektedir(Kay1991).  

  

1.7.1.2. Bilinçli Sedasyon 

Koruyucu reflekslerin kaybolmadığı, genel anesteziden farklı olarak 

hastaların uyaranlara yanıt verebildiği, hastanın hava yolu açıklığının 

kendisinin sağlayabildiği,  dental tedavi uygulamalarında sıkça baĢvurulan bir 

yöntemdir(Kay1991). Anestezik ilaçların uygulama yöntemlerine göre değiĢik 

adlar almaktadır. 

 

1.7.1.3. Ġnhalasyon Bilinçli Sedasyon 

Nitröz oksit ve oksijenin inhalasyonu ile sağlanan sedasyon tekniğidir. Etkinin 

hızlı baĢlaması, sedasyon düzeyinin kontrol edilebilir olması, titrasyonun 

kolay, iĢlemin güvenli ve hızlı olması, enjeksiyon iĢleminin olmaması, 

derlenmenin tam ve hızlı olabilmesi bu tekniğin avantajları olarak belirtilmiĢtir. 

Ancak bu sedasyon tekniğinde ekipman ve eğitime ihtiyaç duyulması, 

kooperasyon gereksinimi, ayrıca yüksek maliyetli olması mevcut 

dezavantajlarıdır (Kay1991). 
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1.7.1.4. Ġntramuskuler Bilinçli Sedasyon 

Daha çok koopere olamayan hastalarda, zihinsel engellilerde ve çocuklarda 

tercih edilmektedir. Dental kaygının giderilmesinde bu yöntemin diğer 

yöntemlere göre daha etkili olduğunu, ancak üst kol ya da femur bölgesine 

enjekte edilmesi sonucu ağrılı sedasyon oluĢturması nedeniyle çok fazla 

tercih edilmediğini bildirmiĢlerdir (Jensen1980). 

 

 

 1.7.1.5. Ġntravenöz  Bilinçli Sedasyon 

Sedasyon teknikleri arasında en çok kullanılan yöntemdir. Yapılan 

araĢtırmalar sonucunda; etkinin hızlı baĢlaması, titrasyonun mümkün olması, 

damar yolu güvenliğinin sağlanması, bulantı–kusma reflekslerinin nadir 

görülmesi, sekresyonun kontrol edilebilir ve çoğu ajanın etkisinin geri 

döndürülebilir olması intravenöz sedasyonun uygulanmasının avantajları 

olarak rapor edilmiĢtir. Ancak damar yoluna ait komplikasyonların 

geliĢebileceği ve derlenmenin geç olması dezavantajlarıdır ( Kay1991). 

 

Ġnhalasyon ve intravenöz sedasyon tekniklerinin de beraber yapıldığı 

çalıĢmada kombine uygulanan teknikle daha az anestezi ile daha iyi sonuç 

alındığı rapor edilmiĢtir (Venchard ve Thomson2006). 

 

1.7.1.6. Bilinçsiz Sedasyon 

Daha çok çocuklarda, mental retarde bireylerde baĢvurulan bir tekniktir. 

Bilinçli sedasyonun esaslarından olan sözlü ve hafif ağrılı uyaranlara yanıt 

verme, koruyucu reflekslerin devam etmesi ve hava yolu açıklığının hasta 

tarafından sağlanması özelliklerinden en az birinin kaybolduğu sedasyon 

Ģeklidir. Bu nedenle bilinçli sedasyonun derin sedasyona tercih edilmesi 

gerektiği belirtilmiĢtir ( Kay1991). 
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1.7.2. Sedasyon Uygulaması Öncesi Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar 

Sedasyon uygulanması planlanan hasta sistemik olarak dikkatli bir Ģekilde 

değerlendirilmeli Ģüpheli durumlarda gerekli hematolojik testler yapılmalıdır. 

Ayrıca  

 -Hastaların majör organ hastalıkları, ciddi obstrüktif akciğer hastalığı, 

koroner arter hastalığı veya konjestif kalp yetmezliği gibi belirgin sistemik 

rahatsızlıkların varlığı, 

-Daha önce sedasyon uygulanmıĢ ve istenmeyen bir cevap geliĢmiĢ olması, 

-Sürekli kullandığı ilaçların varlığı, ilaç allerjisi olup olmadığı, en son oral 

alımın zamanı ve içeriği, sigara, alkol ve diğer bağımlılık yapan maddelerin 

kullanımı  detaylı Ģekilde incelenmesi gerekir (Kay 1991).  

 

Çizelge1. 1. Amerikan Anesteziyoloji Derneği fiziksel durum sınıflaması. 

 

Sınıf 1 ve 2 tipteki hastalar dental tedaviye uygun olarak kabul edilirken, sınıf 

4 ve 5 tipi hastalar, hastane Ģartlarında ve sadece acil diĢ tedavisi 

gerektiğinde tedavi edilecek hastalardır. Sınıf 3 hastalar ise genel anestezi 

Ģartları altında lokal anestezi ile tedavi edilebilecek olan hasta grubudur 

(Cuhruk1999). 

 

Uygulanacak sedasyon hakkında hasta yakınları bilgilendirilmelidir. 

Sedasyon uygulanması öncesinde, hastalar midenin boĢalması için uygun bir 

süre aç bırakılmalıdır. Sedasyondan 6-8 saat önce katı gıdalar ve berrak 

olmayan sıvı alımları (asitli içecekler, karıĢımlar), diğer içeceklerin (su, 

meyvesuları)  ise 2-3 saat önce alınımının durdurulması gereklidir. 

(Cuhruk1999).  

 

Sınıf 1 Sağlıklı 

Sınıf 2 Hafif sistemik hastalığı olan 

Sınıf 3 Kompanse edilen Ģiddetli sistemik hastalığı olan 

Sınıf 4 YaĢamı sürekli tehdit eden Ģiddetli sistemik hastalığı olan 

Sınıf 5 GiriĢim olmadan yaĢaması beklenmeyen 
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Sedasyona alınan hastaların sözlü uyarılara ve hafif dokunmalara karĢı 

bilinçli olarak cevap verebilmesi ve bunun devamlılığının sağlanabilmesi için 

operasyon sonuna kadar her hastanın monitörize edilmesini savunmuĢlardır. 

Monitörizasyonun gerekliliğini; analjezi ve sedasyon sağlanması sırasında 

hemodinamik dengenin gözlenmesi ve buna bağlı olarak oluĢabilecek yan 

etkilerin erken tespiti ile komplikasyon riskinin en aza indirilebilmesi olarak 

açıklanmıĢtır (Daniel1996).  

 

Sedasyon amacıyla kullanılan ajanların büyük çoğunluğunun solunum 

depresyonu yapıcı etkileri olduğundan, solunum fonksiyonları direkt gözlem 

ve /veya oskültasyon ile değerlendirilmesinin yanı sıra, baĢlangıçtaki ve 

uygulama sırasındaki bilinç düzeyinin de değerlendirilip, kaydedilmesi 

gerektiğini savunmuĢlardır (Daniel1996). 

 

Sedasyon sonucu meydana gelebilen hipoksemi ve apne gibi 

komplikasyonlarda hastaların kendiliğinden solunumları yeterli olmadığından 

derin nefes almaları için hastalar sözlü olarak uyarılmalı ancak hastaların bu 

sözlü uyarılara cevapsız kaldıkları durumlarda intranazal veya ambu ile 

pozitif basınçlı % 100 oksijen desteği sağlanmalıdır. 

  

Hastaların uyanıp, tam olarak konuĢabildiği ve desteksiz yürüyebildigi zaman 

taburcu edilebileceği, taburcu olurken yanlarında eriĢkin bir kiĢinin olması ve 

hastaların en az 6-12 saat dikkat gerektiren faaliyetlerden (araba kullanma, 

iĢine dönme gibi) uzak tutulmaları önerilmiĢtir. Taburcu olma kriterleri, 

taburcu olduktan sonra ortaya çıkabilecek riskleri en aza indirecek Ģekilde 

belirlenmelidir (Cuhruk1999).  
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1.7.3. Sedasyonda kullanılan ilaçlar 

 

Çizelge 1.2.  Sedasyonda kullanılan ilaçlar 

     Sedatifler           Analjezikler Diğer anestezikler 

Benzodiazepinler Opioidler Non-opioidler Propofol 

Barbituratlar Morfin Ketamin Etomidat 

 Fentanin NSAĠ Ġlaç Buspiron 

 Pethidine Parasetamol  

 

 (Lamp 2001) 

 

1.7.3.1. Benzodiazepinler 

Sedatif ilaçlar grubunda ilk yeri alan benzodiazepinlerle ilgili çalıĢmalar 

1950‟de baĢlamıĢ, 1959‟da ilk bileĢik olan klordiazopoksit patent alması ile, 

1960‟da da satıĢa sunulmuĢtur. Bunun ardından 1963‟de, bu ilaçtan 3-10 kat 

daha güçlü ve daha geniĢ etki yelpazesine sahip benzodiazepin olan 

diazepam devreye girmiĢtir. Bu süreç halen devam etmekte ve 

benzodiazepin yapılı birçok ilaç anksiyete bozuklukları ve alkol yoksunluğu 

sendromunda, sedatif, hipnotik ve antikonvülsan olarak kullanılmaktadır. 

Genel olarak anksiyolitik (anksiyeteyi giderici), hipnotik (uyutucu), kas 

gevĢetici ve antikonvülsan etkileri olduğu bilinmektedir. En önemli etkileri 

anksiyolitik olup doza bağımlı olarak belirgin sedasyon yapabilmektedir 

(Mocan 1976,  Fee 1997).  

 

Benzodiazepinler etki sürelerine göre uzun, orta ve kısa olmak üzere 3 gruba 

ayrılır. (Tablo 3). Uzun etkili benzodiazepinlerin, etkilerinin tam olarak ortaya 

çıkması ve ilaç kesilince kaybolması uzun sürelidir. Bu durum vücutta 

birikimin daha fazla olmasına neden olabilmektedir. Kısa ve orta etki süreli 

benzodiazepinlerin ise fiziksel bağımlılık ve amnezi yapma riski daha fazla 

olabilmekte ancak bununla birlikte vücutta daha az birikmesi ve gün boyu 

sedasyonun da az olması önemli avantajları olarak bildirilmektedir (Fee 

1997). 



 24 

Çizelge1.3. Benzodiazepinlerin sınıflandırılması 

 

 

1.7.3.2. Midazolam 

 

Kısa etki süreli benzodiazepin olan midazolam, suda çözünebilen, hipnotik bir 

ilaç olarak üretilmiĢtir. Midazolam yarılanma ömrü en kısa (2-3saat) olan 

benzodiazepindir. Diğer ajanlarla kıyaslandığında hemodinamik değerlerde 

çok az değiĢikliklere yola açtığı bulunmuĢtur. Yapılan insan ve hayvan 

çalıĢmalarında midazolamın plasentadan geçtiği ve fetal dolaĢıma girdiği 

bulunmuĢtur. Yapılan  çalıĢmalarda midazolamın intravenöz uygulanmasında 

diazepama göre daha az ağrılı ancak solunum depresyonu ve kardiovasküler 

sistem depresyonunun diazepama göre daha fazla olduğunu açıklanmıĢtır 

(Wright ve ark1993). 

 

Midazolamın fiziksel bağımlılık yapma potansiyeli ve ilacın kesilmesi sonrası 

yoksunluk sendromu olasılıklarının diğer benzodiazepinlere göre daha 

yüksek olduğu bulunmuĢtur. Ayrıca bütün benzodiazepinlerin amnezi yapma 

potansiyeli olduğu ve bu özelliğin kısa etki süreli benzodiazepinlerde belirgin 

olabileceğini açıklanmıĢtır (Wright ve ark1993).  

 

 

 

     Uzun Etkili 
Benzodiazepinler 

    Orta Etkili 
Benzodiazepinler 

       Kısa Etkili 
Benzodiazepinler 

Diazepam  Oksazepam Midazolam 

Klordiazepoksid  Alprazolam Triazolam 

Klorazepat  Lorazepam  

Parazepam  Temazepam  

Halazepam  Nitrazepam  

Medazepam Fulnitrazepam  

Flurazepam   

Kuazepam   
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1.8. Postoperatif Ağrı ve Ölçüm Metodları 

 

Ağrı; vücudun herhangi bir yerinden kaynaklanan olası bir doku hasarı ile 

birlikte seyreden, insanın geçmiĢteki tüm deneyimlerini kapsayan, hoĢ 

olmayan, endiĢe verici ve duyusal bir algı olarak tanımlanmaktadır. Ağrı, 

organizmanın yaklaĢan doku hasarını hissedip zarar görmesini engelleyen bir 

uyarı sinyalidir (Skjelbred ve Lökken 1997). 

 

Zararlı uyaran geldiği zaman bradikinin, prostaglandin, lökotrien, histamin gibi 

kimyasal mediyatörler ile aferent sinir fibrilleri A-Delta ve C fibrilleri tarafından 

algılandıktan sonra, oluĢturulan sinir uyarısı birinci düzen nöronlarını beyne 

götüren fibriller yoluyla dorsal kökten spinal korda girer ve dorsal boynuzda 

toplanmıĢ olan hücrelerle sinaptik temaslar yapar. Zarar verici bir uyaranın 

yarattığı uyarılar beyinde talamus, korteks ve limbik yapılara ulaĢmadan 

ağrıdan söz edilemez. Bu yapılar arasındaki etkileĢimlerle hasta bu zararlı 

uyaranlara bir anlam yükler (Skjelbred ve Lökken 1997). 

 
DiĢhekimliğinde ağız cerrahisinden sonra ortaya çıkan postoperatif ağrı, 

Ģiddetli ağrılardan biridir (Or ve Bulat 1987). Postoperatif ağrı kabul edilen bir 

morbiditedir. Lokal anestezi kaybolmaya baĢlarken ortaya çıkar ve çekim 

sonrası ilk 12 saat maksimum düzeyde olur (Seymour ve ark 1983).  

 

Ağrı subjektif bir bulgudur. Bireyin hissettiği ağrının tam olarak 

belirlenebilmesi imkansızdır. Ağrı, karmaĢık bir olgu ve kiĢisel bir deneyim 

olduğundan, sadece dolaylı olarak değerlendirilebilir (Skjelbred ve Lökken 

1997). 

 

 Kan basıncı, vücut ısısı veya baĢka parametreler gibi ölçülemez (Crossley 

ve ark 1983). Bu nedenle ağrının değerlendirilebilmesi için farklı yöntemler 

geliĢtirilmiĢtir (Skjelbred ve Lökken 1997). 

 

Yapılan çalıĢmalarda ağrı miktarını ölçmek için sözlü değerlendirme ölçütleri 

(Sözlü Puanlama Ölçütü-Verbal Rating Scale (VRS)), nümerik ölçütler 
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(Görsel Analog Ölçütü-Visual Analogue Scale (VAS)), Sayısal Puanlama 

Ölçütü-(Numerical Rating Scale (NRS)) gibi  niteliksel değerlendirme 

metodları sıklıkla kullanılmaktadır (Skjelbred ve Lökken 1997). 

 

Ağrı ölçümü çalıĢmalarında sıklıkla kullanılan VAS yöntemi iki ucu “ağrı yok” 

veya “çok Ģiddetli ağrı” Ģeklinde sonlanan 100 mm‟lik yatay veya dikey 

çizgiden oluĢur. Hasta, bu ölçütte çizgi üzerinde ağrısına uygun gelen yere 

iĢaretleyerek hissettiği ağrı miktarını belirtir. Çizginin baĢlangıcından hastanın 

iĢaretlediği yere olan mesafe ağrının Ģiddetinin nümerik karĢılığını belirler. 

Birçok vakada VAS ‟ın ağrının Ģiddetini belirleyebilmek için hassas ve uygun 

bir yöntem olduğu gösterilmiĢtir. (Or ve Bozkurt 1985, Seymour ve ark 1983, 

Skjelbred ve Lökken 1997. Bergius ve ark 2000). Hastalar VAS metodunu 

kolaylıkla anlayabilir ve iĢaretlemeleri hızlı olarak yapabilirler (Huskisson 

1974). 

 

1.9. Postoperatif Ödem ve Ölçüm Metodları  

Ödem; vazodilatasyon ve artmıĢ vasküler permeabilite ile organizmanın 

zedelenmeye karĢı göstermiĢ olduğu doku cevabıdır. Zedelenen dokulardaki 

reaksiyonların Ģiddeti zedelenmenin Ģiddetine bağlı olup, bölgede öncelikle 

damarsal değiĢiklikler meydana getirir (Kıssane J.M.1990). 

 

Gömülü yirmi yaĢ diĢi çekiminden hemen sonra lokalize akut inflamatuar 

cevap geliĢir. Hastalarda çekim sonrası inflamatuar cevabın sebebi benzerlik 

gösterse bile inflamatuar cevabın büyüklüğü oldukça farklılık gösterebilir. 

(Hargreaves ve ark 1994). 

 

Ödem genellikle operasyon sonrası 2. günde maksimum boyutlarına ulaĢır ve 

5 ila 7. günde kaybolur (Peterson ve ark 1997). 

 

Cerrahi sonrası fasiyal bölgede oluĢan ĢiĢliğin miktarını doğru bir Ģekilde 

ölçmek zordur. (Bamgbose ve ark 2005).  Doğru bir ölçüm için bu konu 

hakkında birçok araĢtırma yapılmaktadır. 
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Bu teknikler; tek boyutta ölçüm yapılanlar (kumpas, face-bow, ölçü plakları, 

ultrasonografi), iki boyutta ölçüm yapılanlar (frontal fotoğraflar, modifiye face-

bow, sefalostat ve bilgisayarlı tomografi) ve üç boyutlu ölçüm 

yapılanlar(steriofotografik teknik ve lateral plaklı face-bow) olarak sıralanabilir 

(Schaberg ve ark 1984, Pedersen ve Maersk-Moller 1985, Wilson ve Crocker 

1985, Gallardo ve ark 1990, Beirne ve Hollander 1990, Esen ve ark 1999). 

 

 

Bu çalıĢmanın amacı lornoksikamın gömülü  3. molar diĢlerin cerrahi çekimi 

sonrası oluĢan ağrı ve ödeme etkisini incelemek, etkisi bilinen aspirinle 

karĢılaĢtırmak, neden olduğu rahatsızlıkları  araĢtırmaktır. Ayrıca  gömülü 3. 

molar diĢlerin operasyonu sırasında uygulanan bilinçli sedasyonun yalnız 

lokal anesteziyle yapılan operasyonlar ile, operasyon sonrasında oluĢacak 

ağrı ve ödeme etkilerinin istatistiksel olarak karĢılaĢtırılmasını yapmaktır. 
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2.GEREÇ ve YÖNTEM 
 
 
 

ÇalıĢma, Ankara Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi Ağız, DiĢ, Çene 

Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı kliniğine gömülü alt 3. molar diĢlerin 

cerrahi çekim endikasyonu ile baĢvuran 60 hasta üzerinde gerçekleĢtirildi. 

ÇalıĢmaya benzer zorlukta ve tam kemik retansiyonu bulunan hastalar kabul 

edildi. ÇalıĢmanın baĢlangıcında tüm hastalardan ayrıntılı bir anamnez alındı. 

Klinik ve radyografik benzerliği bulunan  gömülü diĢ sınıflandırmasında yer 

alan  ve çıkarılması  mutlak endike diĢlere sahip hasta grubu, çalıĢmanın 

süresi, amacı ve gerektirdikleri konusunda bilgilendirildi ve  bilgilendirilmiĢ 

onay formunu  kendi istekleriyle imzaladıktan sonra çalıĢmaya dahil edildiler. 

 

Genel sağlığı etkileyen bir hastalığa sahip olan, ilaçlara karĢı 

hipersensitivitesi olan, halen antibiyotik, analjezik, antiinflamatuar, 

kortikosteroid, antikoagülan, sedatif gibi ilaçlar kullanan, profilaktik 

antimikrobiyal ajan uygulamasını gerektirecek, gastrointestinal sisteme 

yönelik Ģikayeti bulunan, mide veya deudenum choledoctal ülser, choledoctal 

spazm veya enflamatuar gastrointestinal hastalığı olan, karaciğer-böbrek 

hastalığı gibi ilaç absorbsiyonunu, metabolizasyonunu veya atılımını 

etkileyecek veya herhangi renal ve/veya heptik hastalığı bulunan, angina-

pektoris, myokard infarktüs gibi koroner arter hastalığı, kalp hastalığı, 

romatizmal hastalıklar, kan hastalığı, diabetes mellitusu olan, kardiyolojik 

açıdan enfektif endokardit riski taĢıyan, immün yetmezlik nedeniyle takip 

edilen, sistemik viral, fungal veya bakteriyel enfeksiyona sahip olan, son 1 ay 

içinde gribal enfeksiyon geçirmiĢ,  bronĢiyal astım, hamile veya hamilelik 

Ģüphesi olan kiĢiler ile emziren anneler çalıĢmaya dahil edilmedi.  

 

ÇalıĢma çift-kör, randomize  kontrollü olarak yapıldı. 60 kiĢilik hasta grubu  iki 

ayrı  gruba bölündü. Ġlk gruptaki ilk 30 hastaya  rutin lokal anestezi ile cerrahi 

müdehale yapıldı ve bu grup da 10 „ar hastalık 3 alt gruba daha ayrıldı. Bu alt 

gruplardaki hastalara da postoperatif olarak düĢük yarı ömürlü 8mg 
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lornoksikam, 500mg aspirin ve 500mg plasebo verildi. Ġkinci  grubun (30 

hasta) ise cerrahi müdahalesi bilinçli sedasyon altında yapıldı ve o da aynı 

Ģekilde 3 alt gruba ayrılarak aynı ilaçlar hastalara postoperatif olarak önerildi. 

Aktif  ilaç kulanımına rağmen devam eden ağrı için hastaya kurtarıcı (rescue) 

medikasyon olarak 500mg parasetamol (Vermidon tablet) önerildi, kulandığı 

takdirde ne zaman ve ne kadar kullandığını takip formunda belirtmesi istendi. 

Tüm  hastaların postoperatif 6,12 ve 24. saatlerdeki ağrı Ģikayetleri hasta 

takip formunda yer alan VAS ile iĢaretlemeleri istendi. Operasyonlar 

yapılmadan önce kommisura palpebrarum ile angulus mandibula ve lobulus 

auriculare ön kenarı ile kommisura labiorum arası mesafeleri ölçüldü. Ölçüm 

aralarında fark olmaması için referans bölgelerine cilt kalemi ile noktalar 

konuldu. Hastalar postoperatif 48.saatte kontrol randevusuna çağrıldı, ödem 

miktarına da önceden belirlenmiĢ referans noktaları kullanılarak, operasyon 

öncesi ve sonrasındaki objektif mesafe değiĢimleri kaydedildi. Bu 

değerlendirme ile operasyon sonrası ödemin yarattığı değiĢimin izlenmesi 

planlanlandı. Ağrı dıĢında eĢlik eden diğer semptomlar, ilaca ait yan etkiler  

tüm çalıĢma dönemi boyunca takip edildi. 

 

ÇalıĢma Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi AraĢtırma Etik Kurulu‟nun onayı 

alınarak yürütüldü. 
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ġekil 2.1.  Ödem miktarını belirlemek için kullanılan referans bölgeleri 

 

 

2.1. Cerrahi Yöntem ve Ağrı ile Ödemin Ölçülmesi 

 

ÇalıĢmaya dahil olan hastalar bilgilendirilmiĢ onay formunu imzaladıktan 

sonra ödem ölçümü için preoperatif olarak kommisura palpebrarum ile 

angulus mandibula ve lobulus auriculare ön kenarı ile kommisura labiorum 

arası mesafe ölçüldü. Referansların standart olması nedeni ile cilt üzerinde 

sabit kalem ile noktalama yapıldı (resim 1).  Bilinçli sedasyon uygulanan 

hastalara genel anestezi uzmanı tarafından bilgilendirilme yapıldıktan sonra 

ve moniterize edilerek  0,06mg/kg midozolam iv olarak uygulandı (resim2).  

Lokal anestezi bir süre beklendikten sonra yapıldı. 

 

Hastaların tümüne artikain hidroklorid (Ultracaine Aventis) içeren lokal 

anestezi uygulandı. Üç köĢeli flep kaldırılarak  mukoza gerekli retraktörlerle  

uzaklaĢtırıldı. DiĢin görünürlüğünün sağlanması için cerrahi frezlerle diĢ 

üzerindeki ve çevresindeki kemik dokusu steril serum fizyolojik ile yıkanarak 
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kaldırıldı. Çekimler flep ve kemik kaldırmak için gerekli cerrahi seti, 

elevatörler, gerekli davyeler, cerrahi anguldurva ve frezler ile   tamamlandı. 

DiĢ çekim boĢluğundan uzaklaĢtırıldıktan sonra çekim boĢluğu cerrahi küret 

ve doku pensleri kullanılarak temizlendi. Debris artığı kalmadığından emin 

olunana kadar çekim boĢluğu steril serum fizyolojik ile yıkandı. Çekim 

sonrasında uzaklaĢtırılan lambo orijinal pozisyonuna 3,0 ipekle primer olarak 

sütüre edildi.  

 

 
ġekil 2.2.Ödem ölçümü için belirlenen referans noktaları 
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ġekil 2.3. Sedasyon uygulamasında kullanılan ilaçlar 

 

Tüm hastalara operasyon sonrası 1gr Amoksisilin, ağrı kesici olarak  gruplar 

içerisindeki ilaçları, ağız temizliğinde kullanılmak üzere  steril serum fizyolojik 

verildi.  Hasta takip formundaki 6,12 ve 24. saatlerdeki ağrı değerlerinin VAS 

da iĢaretlenmesi, olası Ģikayetlerinin kaydedilmesi gerektiği ve nasıl 

doldurulması gerektiği anlatıldı. Formlar hastalara teslim edildi. Hastalar 48 

saat sonraki kontrol randevularına çağırılarak taburcu edildi.   

 
Hastaların 48 saat sonraki kontrol randevusunda hasta takip formları teslim 

alındı, var olan ilaçla ilgili Ģikayetleri dinlendi. Hasta takip formlarında yer alan 

VAS değerleri bir kez daha sözlü olarak soruldu. Ameliyat öncesi referans 

noktalarından ölçümler yapılarak çekim bölgesi serum fizyolojik ile 

temizlendi(Resim 3, 4, 5). 

 

Ameliyat sonrasındaki 7. günde  suturlar alındı. Ġlaçlara bağlı bir 

komplikasyonun geliĢip geliĢmediği soruldu.   
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ġekil 2.4. Lobulus auriculare ön kenarı ile kommisura labiorum arası              

mesafenin  ölçümü 
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ġekil 2.5. Kommisura palpebrarum ile angulus mandibula arası mesafenin ölçümü 

 

 
ġekil 2.6. 48 saat sonra kontrole gelen hastanın görünümü 
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2.2. Ġstatistiksel Değerlendirme 

ÇalıĢmada elde edilen veriler SPSS 12 paket programı yardımı ile 

değerlendirilmiĢtir. Verilere iliĢkin analizler, verilerin normal dağılmasından 

dolayı iki gruplu karĢılaĢtırmalarda Student t testi, 3 gruplu karĢılaĢtırmalarda 

ise Anova testi kullanılmıĢtır. Anova testi sonrası çoklu karĢılaĢtırma testi 

olarak Scheffe testi tercih edilmiĢtir. Anlamlılık seviyesi olarak 0,05 

kullanılmıĢ olup, p<0,05 olması durumunda anlamlı farklılığın olduğu, p>0,05 

olması durumunda ise anlamlı farklılığın olmadığı belirtilmiĢtir. 
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3.BULGULAR 
 
 

 
AraĢtırmamıza 34‟ü kadın, 26 „sı erkek toplam 60 hasta katılmıĢtır. AraĢtırma 

gruplarının cinsiyete göre dağılımı çizelge 3.1‟ de gösterilmiĢtir. 

 

Çizelge 3.1. AraĢtırma gruplarının cinsiyete göre dağılımı 

cinsiyet 

 

sayı % 

Kadın       34 56.7 

Erkek        26 43.3 

toplam        60 100 

 
 
 

3.1 Ödem Ġstatistik Verileri 
 

ÇalıĢmamızda referans noktalarından  preoperatif ve postoperatif ölçülen 

değerlerin farkı alındı. Çizelge 3.2 ve 3.3‟de bilinçli sedasyon ile ameliyatları 

yapılan  hasta grupları kullandıkları ilaca göre sedasyon lornoksikam, 

sedasyon aspirin ve sedasyon plasebo Ģeklinde gösterildi. Rutin lokal 

anestezi altında ameliyatları yapılan hastalar, lokal lornoksikam, lokal aspirin 

ve lokal plasebo Ģeklinde gösterildi. Ġstatistiksel değerledirme sonucu anlamlı 

bulunan değerler renkli olarak gösterildi.  
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Çizelge 3.2. Ödem miktarlarının tanımlayıcı istatistik değerlendirmesi 

 
 
Çizelge 3.3. Ödem miktarlarının çoklu karĢılaĢtırmalı incelenmesi 

 
 

 

 

Tanımlayıcı      

  

N Ortalama ss 

Ortalama Ġçin %95 Güven 
Aralığı 

Minimum Maksimum F p   Alt Limit Üst Limit 

Sedasyon  
lornoksikam 20 5,30 1,42 4,64 5,96 3,00 8,00 

22,43 0,0001 

Sedasyon 
aspirin 20 5,80 2,40 4,68 6,92 3,00 12,00 

Sedasyon 
plasebo 20 9,10 2,55 7,91 10,29 4,00 14,00 

Lokal 
lornoksikam 20 7,00 1,65 6,23 7,77 4,00 10,00 

Lokal 
aspirin  20 9,50 2,86 8,16 10,84 5,00 16,00 

Lokal 
plasebo 20 11,55 2,46 10,40 12,70 8,00 16,00 

Çoklu KarĢılaĢtırmalar 

 Bağımlı DeğiĢken             

  (I)  (J)  
Ortalama 
Fark (I-J) Anlamlılık 

%95 Güven Aralığı 

Üst Limit Alt Limit 

 

Sedasyon 
lornoksikam Sedasyon aspirin -0,500 1,000 -2,476 1,476 

Sedasyon 
lornoksikam Sedasyon plasebo -3,800 0,000 -5,878 -1,722 

Sedasyon 
lornoksikam Lokal lornoksikam -1,700 0,019 -3,224 -0,176 

Sedasyon 
lornoksikam Lokal aspirin -4,200 0,000 -6,482 -1,918 

Sedasyon 
lornoksikam Lokal plasebo -6,250 0,000 -8,266 -4,234 

Sedasyon aspirin Sedasyon plasebo -3,300 0,002 -5,746 -0,854 

Sedasyon aspirin Lokal lornoksikam -1,200 0,685 -3,251 0,851 

Sedasyon aspirin Lokal aspirin -3,700 0,001 -6,310 -1,090 

Sedasyon aspirin Lokal plasebo -5,750 0,000 -8,149 -3,351 

Sedasyon plasebo Lokal lornoksikam 2,100 0,060 -0,048 4,248 

Sedasyon plasebo Lokal aspirin -0,400 1,000 -3,078 2,278 

Sedasyon plasebo Lokal plasebo -2,450 0,054 -4,926 0,026 

Lokal lornoksikam Lokal aspirin -2,500 0,029 -4,844 -0,156 

Lokal lornoksikam Lokal plasebo -4,550 0,000 -6,640 -2,460 

Lokal aspirin Lokal plasebo -2,050 0,026 -4,686 0,586 
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Çizelge 3.3‟de yapılan istatistiksel analizlere  göre; 

 

1- Sedasyon placebo değerleri, sedasyon lornoksikam ve sedasyon aspirin 

değerlerinden anlamlı derecede yüksek görülmektedir. 

2- Lokal aspirin değerleri, lokal lornoksikam değerlerinden anlamlı derecede 

yüksek görülmektedir. 

3- Lokal placebo değerleri, lokal lornoksikam ve lokal apirin değerlerinden 

anlamlı derecede yüksek görülmektedir. 

4- Lokal lornoksikam, lokal aspirin, lokal placebo değerleri, sedasyon 

lornoksikam değerlerinden anlamlı derecede yüksek görülmektedir. 

5-  Lokal aspirin ve lokal placebo değerleri, sedasyon aspirin değerlerinden 

anlamlı derecede yüksek görülmektedir. 

 

 

Çizelge 3.4.  Sedasyon grubu ile lokal anestezi gruplarının ödem miktarlarının 
karĢılaĢtırılması 

Grup Ġstatistik 

  Sedasyon-Lokal N Ortalama ss 

Sedasyon toplam-Lokal 
toplam 

Sedasyon 60 6,733 2,736 

Lokal 60 9,350 2,996 

 

 

Sedasyon ile ameliyatları yapılan ve sadece lokal anestezi ile iĢlemleri 

yapılan 30‟ ar hastaya ait değerler Çizelge 3.4‟de birbirleriyle 

karĢılaĢtırılmıĢtır. Buna göre toplam lokal anestezi  değerleri, sedasyon 

toplam değerlerinden anlamlı derecede yüksek görülmektedir.(p<0,05) 

  

 

 

 

 

Bağımsız örneklem testi 
 

  t df P Ortalama Fark 

Fark Ġçin %95 Güven Aralığı 

Üst Alt 

Fark -4,995 118 0,000 -2,617 -3,654 -1,579 
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3.2 Ağrı Ġstatistik Verileri 

Alınan ağrı skorları tanımlayıcı ve çoklu istatistiksel değerlendirilmeye tabii 

tutuldu. Çizelge 3.5 ve çizelge 3.6‟ da gösterilen değerlerden anlamlı  

bulunan değerler renkli olarak gösterildi. Çizelge 3.5 ve 3.6‟ da karĢılaĢtırılan 

ilaçlar isimlerinin ilk harfi ile gösterildi(L,A,P).  

 

  

Çizelge 3.5. Ağrı ölçümlerinin zamanlara göre tanımlayıcı istatistik değerlendirmesi 

Tanımlayıcı 

Anova Testi 

    N Ortalama ss 

Ortalama için %95 Güven 
Aralığı 

Min Mak Üst Limit Alt Limit F p 

Sedasyon 
6.saat 

L 10 9,5 8,6 3,3 15,7 0,0 20,0 

10,143 0,001 

A 10 27,9 13,4 18,3 37,5 10,0 51,0 

P 10 30,1 11,2 22,1 38,1 15,0 50,0 

Sedasyon 
12. saat 

L 10 15,0 14,7 4,5 25,5 0,0 41,0 

4,051 0,029 

A 10 30,9 18,0 18,0 43,8 0,0 62,0 

P 10 33,1 13,5 23,4 42,8 10,0 50,0 

Sedasyon 
24. saat 

L 10 2,0 4,2 -1,0 5,0 0,0 10,0 

6,288 0,006 

A 10 26,7 27,8 6,8 46,6 0,0 73,0 

P 10 28,0 15,3 17,0 39,0 0,0 50,0 

Lokal 6. 
saat 

L 10 23,7 13,4 14,1 33,3 0,0 40,0 

5,237 0,009 

A 10 19,6 17,2 7,3 31,9 0,0 55,0 

P 10 23,8 15,9 12,4 35,2 0,0 50,0 

Lokal 12. 
saat 

L 10 25,0 16,2 13,4 36,6 0,0 50,0 

7,957 0,016 

A 10 20,5 13,6 10,8 30,2 0,0 43,0 

P 10 34,7 19,0 21,1 48,3 10,0 75,0 

Lokal 
24.saat 

L 10 12,0 14,6 1,6 22,4 0,0 40,0 

12,375 0,000 

A 10 34,8 19,3 21,0 48,6 10,0 70,0 

P 10 44,6 9,8 37,6 51,6 25,0 60,0 
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Çizelge 3.6. Ağrı ölçümlerinin zamanlara göre çoklu karĢılaĢtırılması 

Çoklu KarĢılaĢtırmalar 

Scheffe  

Bağımlı DeğiĢken 
(I) 

ilaç1 
(J) 

ilaç1 
Ortalama 
Fark (I-J) Anlamlılık 

%95 Güven Aralığı 

Üst Limit Alt Limit 

Sedasyon 6.saat 

L A -18,4 0,004 -31,4 -5,4 

L P -20,6 0,001 -33,6 -7,6 

P A 2,2 0,909 -10,8 15,2 

Sedasyon 12.saat 

L A -15,9 0,091 -33,9 2,1 

L P -18,1 0,048 -36,1 -0,1 

P A 2,2 0,951 -15,8 20,2 

Sedasyon 24.saat 

L A -24,7 0,021 -46,1 -3,3 

L P -26 0,015 -47,4 -4,6 

P A 1,3 0,988 -20,1 22,7 

Lokal 6.saat 

L A -20,8 0,006 -21,2 -5,4 

L P -22,6 0,010 -34,0 -10,3 

P A -16,8 0,033 -27,6 -11,2 

Lokal 12.saat 

L A -18,6 0,017 -28,2 -4,3 

L P -21,5 0,022 -33,0 -9,2 

P A -19,8 0,031 -29,6              -7,2 

Lokal 24.saat 

L A -22,8 0,008 -40,2 -5,4 

L P -32,6 0,000 -50,0 -15,2 

P A 9,8 0,360 -7,6 27,2 

 

Çizelge 3.6‟ daki değerlendirmeye göre; 

 

1- Sedasyon 6. saatteki ağrı değerleri lornoksikam grubunda aspirin ve placebo 

grubuna göre anlamlı derecede düşük görülmektedir.(p<0,05) 

2- Sedasyon 12. saatteki ağrı değerleri lornoksikam grubunda placebo grubuna göre 

anlamlı derecede düşük görülmektedir. 

3- Sedasyon 24. saatteki ağrı değerleri lornoksikam grubunda aspirin ve placebo 

grubuna göre anlamlı derecede düşük görülmektedir.(p<0,05) 

4-Lokal 6. saatteki ağrı değerleri lornoksikam grubunda aspirin ve placebo grubuna 

göre, aspirin grubu da placebo grubuna göre anlamlı derecede düşük 

görülmektedir.(p<0,05) 

5- Lokal 12. saatteki ağrı değerleri lornoksikam grubunda aspirin ve placebo grubuna 

göre, aspirin grubu da placebo grubuna göre anlamlı derecede düşük 

görülmektedir.(p<0,05) 

6- Lokal 24. saatteki ağrı değerleri lornoksikam grubunda aspirin ve placebo grubuna 

göre anlamlı derecede düşük görülmektedir.(p<0,05) 
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Çizelge 3.7.  Sedasyon grubu ile lokal anestezi gruplarının ağrı miktarlarının 
karĢılaĢtırılması 

Grup Ġstatistik 

    N Ortalama ss 

6. saat 

Sedasyon 30 22,5 14,3 

Lokal 30 22,4 15,1 

12. saat 

Sedasyon 30 26,3 17,1 

Lokal 30 26,7 16,9 

24. saat 

Sedasyon 30 18,9 21,6 

Lokal 30 30,5 20,1 

 

 

Tüm ilaçlar ile sedasyon grubunun ağrı değerleri tüm lokal anestezi grubunun 

değerlerine göre anlamlı derecede düĢük görülmüĢtür. (p<0,05) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bağımsız Örneklem Testi 

 
t df P Ortalama Fark Fark için %95 Güven Aralığı 

        Üst Alt 

6.Saat 0,035 58 0,972 0,133 -7,489 7,755 

12.Saat -0,091 58 0,928 -0,400 -9,189 8,389 

24.Saat -2,149 58 0,036 -11,567 -22,342 -0,792 
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4.TARTIġMA 
 
 

 
Gömülü diĢlerin yol açtığı problemler ve çekimi sonrası yaĢanan 

komplikasyonlar oral cerrahide sıklıkla görülür. OluĢabilecek konforsuz 

dönemin en aza indirilmesi veya tamamen ortadan kaldırılması için çok 

sayıda araĢtırma yapılmıĢ  ve yapılmaya devam etmektedir. Ancak bu 

konuda yapılan çalıĢmalarda hala istenen düzeyde etkili bir yöntem 

bulunamamıĢ olup, çekim metodları, tıbbi tedaviler, postoperatif dönemdeki 

bakım Ģekilleri değiĢtirilerek uygun tedavi yöntemi aranmaktadır (Colarado-

Bonnin ve ark 2006, Penaroccha ve  ark 2001).  

 

Gömülü  yirmi yaĢ diĢi çekimi sonrası, çoğunlukla hastaların Ģikayetlerinin 

yoğunlaĢtığı dönem ilk 2 gündür. En fazla ağrı, cerrahinin yapıldığı gün 

olurken, inflamasyon 48. saatte doruk noktasına ulaĢır (Jimenes ve ark 

2004). 

 

Operasyon sonrası meydana gelecek olan ağrı, ĢiĢlik, trismus, kanama gibi 

komplikasyonlar hastanın yaĢına ve sağlık durumuna bağlıdır. (Seymour ve 

ark 1983). Yaptığımız çalıĢmada da bu etkenlere bağlı olarak farklılık 

doğmaması için hasta grupları sağlıklı, genç, yetiĢkin bireylerden oluĢturulup, 

standardizasyon için benzer zorlukta diĢler dahil edilmiĢtir. 

 

DiĢ hekimliğinin pratikte en önemli uğraĢı alanlarından biri de ağrının 

giderilmesidir. Ağız cerrahisinde gömülü diĢlerin cerrahi olarak çekimi veya 

apikal rezeksiyon ameliyatlarından sonra dentoalveolar ağrı ortaya çıkar ve 

bundan dolayı çoğu hastada analjezik ilaçlara gereksinim olur(Or 1981). 

 

Operasyon sonrası ağrıyı kontrol altına almak için, oral yoldan parasetamol, 

NSAĠ ilaçlar ve narkotik ağrı kesiciler kullanılmıĢtır. Hepsi de etkili olmasına 

rağmen sıklıkla NSAĠ ilaçlar tercih edilir. Çünkü bu ilaçların üstün ağrı kesici 

ve antienflamatuar özellikleri vardır. Aynı zamanda NSAĠ ilaçlar narkotiklerin 
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sıklıkla yol açtığı merkezi yoldan oluĢan yan etkilere neden olmazlar 

(Desjardins 2000). 

 

Ong ve Seymour „un (2002) NSAĠ ilaçlarla yapılmıĢ 26 adet çalıĢmayı 

inceledikleri araĢtırmasında, NSAĠ ilaçların dental müdahaleler sonrası etkin 

olduğu ve minimum yan etkiler gösterdiği belirtilmiĢtir. Ayrıca mümkün 

olduğunca oral yolla alınmaları, preoperatif kullanımının da ağrı baĢlama 

zamanını uzattığı için faydalı olabileceği belirtilmiĢtir. NSAĠ ilaç risk 

grubundaki bireylerde de  en kısa süreli ve    en az optimal analjezik dozda 

kullanılması önerilmektedir.    

 

ÇalıĢmamızda da dental sahaya yeni giren ve bir NSAĠ ilaç olan lornoksikam 

önceki çalıĢmalarda ağrı üzerinde etkisi kanıtlanmıĢ aspirin ve plasebo ile 

karĢılaĢtırılmıĢtır.  

 

Kurtarıcı analjezik kullanılan çalıĢmalarda, araĢtırmacılar çalıĢma grubu 

ilaçlarının asıl etkisinin maskelenebileceğini belirtmiĢlerdir (Olmeda ve ark 

2001). Ancak bazı araĢtrmacılar orta veya Ģiddetli ağrı beklendiği 

durumlarda, ağrının süresi ne kadar kısa olursa olsun hastaları analjezik 

ilaçlardan yoksun bırakmanın etik prensipler açısından uygun olmadığını dile 

getirmiĢlerdir (Tekin 1995). 

 

Plasebo kontrollü bu çalıĢmada hasta açısından kurtarıcı analjezik kullanımı 

uygun görüldü. ÇalıĢmada kullanlan ilaçlarla ağrı bakımından yeterli 

rahatlama sağlanamadığı durumlarda hastalara ilave analjezik kullanmaları 

tavsiye edildi.  Hafif ve orta Ģiddetli ağrılarda analjezik etkiye sahip olan 

parasetamol, güvenli bir ilaç olması, platelet agregasyonunu, koagülasyon 

zamanını, nötrofillerin etkilerini engellememesi ve antiinflamatuar etkisi 

olmaması nedeniyle ödem ve trismusu etkileyemeyeceği belirtildiğinden 

kurtarıcı analjezik olarak uygun görüldü. 
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Ağrı  subjektif bir bulgudur. Dolayısıyla  ağrının değerlendirilmesinde yeterli 

ve doğru veri elde etmek için hasta tarafından doldurulan formun önemi 

büyüktür. Formun hazırlanmasındaki en önemli nokta, formun hem hasta 

tarafından kolay anlaĢılabilir ve doldurulabilir olması, hem de yeterli bilgi 

edinilebilmesini sağlamasıdır. Birçok araĢtırmacı, gömülü 3. molar cerrahisi 

sonrası görülen ağrının subjektif olarak değerlendirilmesine yönelik birbirine 

benzer, hasta tarafından doldurulan formlar kullanmıĢlardır . En sık kullanılan 

yöntemler VAS ve basit tanımlayıcı dört noktalı ağrı skalasıdır (Malmstrom ve 

ark 1999, Seymour ve ark 1983b). Birçok vakada VAS ‟ın ağrının Ģiddetini 

belirleyebilmek için hassas ve uygun bir yöntem olduğu gösterilmiĢtir. (Or ve 

Bozkurt 1985, Seymour ve ark 1983, Skjelbred ve Lökken 1997. Bergius ve 

ark 2000). Hastalar VAS metodunu kolaylıkla anlayabilir ve iĢaretlemeleri 

hızlı olarak yapabilirler (Huskisson 1974). 

 

ÇalıĢmamızda hastalardan postoperatif dönemde yaĢadıkları ağrı miktarlarını 

değerlendirme formlarına belirtmeleri istenmiĢtir. Bunun için VAS metoduna 

baĢvurulmuĢtur. Daha önceki çalıĢmalarda olduğu gibi hastaların hiçbirinde  

metoda ait bir rahatsızlık veya anlaĢılmazlık rastlanılmamıĢtır.  

 

Postoperatif dönemde meydana gelen ödemin ölçülmesinde çeĢitli subjektif 

ve objektif metodlar mevcuttur. Önceki çalıĢmalarda hastalarda oluĢan ödemi 

0-1-2-3 değerlerini içeren skalalar ile ölçmüĢlerdir (Macgregor ve Addy 1980). 

 

YücetaĢ  ve Alasya (1991) yaptıkları  çalıĢmada ödem ölçüm yöntemi olarak 

„U‟ Ģeklinde kıvrılmıĢ sabit açılı tel kullanmıĢlardır. OluĢan ödem ağızdıĢı uç 

ile yanak derisi arasındaki mesafe hesaplanarak bulunmuĢtur. 

 

Amin ve Laskin (1983), Gallardo ve ark (1990) postoperatif ödemi kommisura 

palpebrarum ile angulus mandibula ve lobulus auriculae ön kenarı ile 

kommisura labiorum arası mesafeyi ipek iplikler yardımı ile ölçerek 

değerlendirmiĢlerdir. 
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Ödem ölçümü gereken baĢka bir çalıĢmada üzerinde dokuz adet milimetrik 

pin bulunan bir yüz arkı kullanarak oluĢan ödemi milimetrik olarak ifade 

etmiĢlerdir. (Krekmanov ve Nordenram 1986).  

 

Berge (1988) fotografik ölçüm yöntemi ile hastaların kendi gözlemlerine 

dayanarak yaptıkları subjektif verileri karĢılaĢtırdığı çalıĢmasında preoperatif 

ve postoperatif olarak çektiği cephe fotoğraflarını üstüste çakıĢtırarak oluĢan 

profil değiĢimlerini milimetre cinsinden hesaplayarak ödem miktarını 

belirlemiĢtir. 

 

Ödem ölçüm yöntemlerinde üç boyutlu verilerin elde edildiği pletysmografi 

yöntemi Milles ve ark (1985) tarafından kullanılmıĢtır. Komplike bir sefolastatı 

andıran pletysmografi yöntemi x, y, z boyutlarının ölçülmesini sağlayan üç 

adet hareketli milimetrik koldan oluĢur. Ödem miktarı  mm3 cinsinden  

hesaplanarak belirlenebilir. 

 

ÇalıĢmamızda gruplar arasındaki ödem farkını hasta tarafından daha kolay 

tolere edilebilecek, daha basit bir yöntem olan ekstraoral ölçüm tekniği ile 

belirledik. Daha önceki çalıĢmalarda ifade edilen referans noktalarından 

ölçümler yapılarak   istatistiksel bir değerlendirilme yapıldı. Hastalar 

tarafından iĢlem sırasında herhangi bir rahatsızlığa  rastlanılmadı. 

 

Gömülü yirmi yaĢ diĢin çekimi sonrası oluĢan rahatsızlıkların özellikle ilk iki 

günlük dönemde yoğunlaĢtığı ve hayat kalitesini düĢürdüğü yapılan 

çalıĢmalarda görülmüĢtür (Bonnin ve ark 2005).  Hayat kalitesini bir an önce 

normal düzene sokmak için birçok araĢtırmacı birçok yöntemle araĢtırma 

yapmıĢtır. AraĢtırmaların çoğu ağrı ve ödemin azalması, en azından kabul 

edilebilir oranlarda kalması yönünde olmuĢtur. 

 

Gömülü yirmi yaĢ diĢi operasyonu sonucu oluĢan postoperatif ağrıyı 

azaltmak için birbirinden bağımsız tekniklerin karĢılaĢtırıldığı bir çalıĢmada 

uzun etkili lokal anestezik bupivacaine ile lidocaine, postoperatif uygulanan 



 46 

düĢük enerjili lazer ile preoperatif diclofenak alınımı karĢılaĢtırılmıĢtır. Uzun 

etkili anesteziğin ve lazer uygulamasının  istatistik olarak daha anlamlı 

Ģekilde ağrıya etkisi görülmüĢtür. AraĢtırmacılar tekniklerin farkını ortaya 

koymak için değiĢik prosedürleri karĢılaĢtırdıklarını rapor etmiĢlerdir 

(Markovic ve Todorovic 2006). 

 

Or ve ark (1985) yaptığı çalıĢmada ağız cerrahisi pratiğindeki postoperatif 

ağrıda aspirin-kodein kombinasyonu ile aspirin-mefenamik asit 

kombinasyonunun analjezik etkinliği araĢtırılmıĢtır. Postoperatif ağrı Ģiddeti, 

plasebo verilen grupta 2. saate kadar düĢme gösterip yeniden artarken, 

aspirin verilen grupta 3. saatte kadar azalmıĢ daha sonra artma göstermiĢtir. 

Aspirin-kodein kombinasyonu kullanan hastaların tümü 4. saatte bile 

ağrılarının olmadığını belirtmiĢ, aspirin-mefenamik asit kombinasyonu verilen 

hastalarda ise buna yakın etki gözlenmiĢtir. 

 

Benzer baĢka bir çalıĢmada aspirinin, mefenamik asit ve kombinasyonlarının 

postoperatif oral cerrahi ağrısı üzerine analjezik  etkisini araĢtırmıĢlardır. 

ÇalıĢmada 650 mg. Aspirin, 250 mg. mefenamik asit, her ikisinin 

kombinasyonu ve plasebo kullanılmıĢ, her iki ilaç ve kombinasyonu 

plasebodan daha etkili çıkmıĢtır. Aspirin mefenamik asit kombinasyonu ise 

analjezik yönden her iki ilacın tek tek kullanımlarından daha etkili çıkmıĢtır 

(Or ve ark 1988). 

 

Hersh ve ark (1998) oral cerrahi sonrası ketaprofen ve diclofenak grubuna 

yakın özelliklleri olan değiĢik dozlardaki   bromfenac sodyumu plasebo ile 

karĢılaĢtırmıĢlardır. Tüm dozların  plasebodan daha etkin analjezik etkiye 

sahip olduğu bildirilmiĢtir. 25 mg ve üstü dozlarda daha üstün analjezik etki 

olduğu oral cerrahi sonrası postoperatif ağrıyı azaltmada güvenli ve etkin 

olarak kullanılabileceği belirtilmiĢtir. 

 

Malmstrom ve ark (1999) yaptıkları çalıĢmada postoperatif dental ağrıyı 

azaltmak için COX-2 inhibitörleri olan 50mg rofecoxib  ve 200mg celecoxib‟in 
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etkilerini, 400mg ibuprofen ve plasebo ile karĢılaĢtırmıĢlardır. ÇalıĢmaya iki 

veya daha fazla gömülü üçüncü molar diĢ çekimi gereken 272 hasta dahil 

edilmiĢtir. Rastgele olacak Ģekilde dört ayrı gruba ayrılarak  ilaç alımını takip 

eden 24 saat içindeki ağrı değerlendirmelerini not etmiĢlerdir. Bütün gruplar 

içinde Rofecoxib, analjezik etkinin uzunluğu, yüksek ağrı geçirme etkisi 

değerlendirmelerinde diğer COX-2 inhibitörüne göre daha etkin, ibuprofen ile 

de benzer oranda baĢarılı bulunmuĢtur.  

 

Mehlisch ve arkadaĢları (2003) yaptıkları çalıĢmada tek doz intravenöz olarak 

uygulanan COX-2 seçici inhibitörü valdecoxib‟in ön ilacı Parecoxib 

sodyum‟un analjezik etkilerini, intravenöz ketorolak ve placebo ile 

karĢılaĢtırmıĢlardır. Parecoxib sodyum ketoloraka göre daha etkili ve daha 

uzun süre analjezi sağladığı gözlenmiĢtir. Parecoxibin kullanımının güvenli 

olduğu ve iyi tolere edildiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

 

Cooper ve ark (1992) randomize, çift kör yaptıkları bir çalıĢmada oksaprozin 

600 mg, 1200 mg ile 650 mg aspirin ve  plaseboyu dental model üzerinde 

karĢılaĢtırmıĢtır. Oksaprozinin yüksek dozlarında, ağrı etkinliğindeki farklılığı 

plasebo veya aspirine göre 4.,5.,6.,7.,8. saatlerde olacak Ģekilde 

değerlendirilmiĢtir. Oksaprozin ve aspirinin sağladığı ağrı yoğunluğundaki 

ortalama değiĢimin, plasebodan anlamlı olarak ilk 30 dakika içerisinde 

baĢladığı, 2. saatte analjezik etkinliğin maksimum düzeyde olduğu ve 

oksaprozin grubunda uzun süre bu etkinliğin devam ettiği vurgulanmıĢtır. 

 

PektaĢ ve ark (2007) randomize, tek kör yaptıkları çalıĢmada pre-emptif 

olarak verilen diflunisal ve lornoksikamın gömülü 3. molar çekiminden sonraki 

ağrıya olan  etkilerini incelemiĢler analjezikler arasında istatistiksel olarak bir 

fark bulunmadığını ancak  her iki ilacın da  3. molar cerrahisi sonrasında 

meydana gelen  ağrının giderilmesinde pre-emptif olarak kullanılabileceği 

görüĢü bildirilmiĢtir. 
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Seymour ve ark (2003) tarafından yapılan randomize, çift kör çalıĢmada 

efervesan aspirin (900mg), parasetamol (1000mg) ve plaseboyu anajezik 

etkilerini karĢılaĢtırmak için genel anestezi altında çekilen gömülü 3. molar 

operasyonu sonrası kullanmıĢlardır.  BaĢlangıçtan 2. saate kadar takip edilen 

hastalardan aspirin kullananlar daha erken ağrıdan kurtuldukları ve yeni 

analjezik gereksinimine de daha geç baĢvurdukları belirtilmiĢtir. ÇalıĢmanın 

sonunda 3. molar cerrahisi sonrası ağrının kontrolünde efervesan aspirinin 

parasetamole göre daha kullanıĢlı olduğu görüĢü belirtilmiĢtir. 

 

Patel ve ark (1991) çift kör, randomize yaptıkları çalıĢmalarında gömülü 3. 

molar çekiminden sonra tek doz uyguladıkları lornoksikamın 3 farklı dozunun 

(2mg, 4mg, 8mg ), aspirinin ve plasebonun operasyon sonrasındaki 8 saatlik 

dönemde analjezik etkilerini karĢılaĢtırmıĢlardır.  ÇalıĢmanın yapıldığı 

dönemlerde henüz faz 2 çalıĢmalarının yapıldığı lornoksikamın 8mg‟ lık 

dozunun plaseboya göre büyük oranda daha etkili ağrı kesici özelliğinin 

olduğunu, aspirin ve diğer lornoksikam dozlarının bu ikisinin arasında 

değelere sahip olduğu belirtilmiĢtir. ÇalıĢmanın sonunda lornoksikamın her 

üç dozunun da herhangi bir yan etkiye neden olmadan, kolay tolere edilebilen 

bir analjezik olduğu, 8mglık dozunun dental saha için daha uygun olduğu 

savunulmuĢtur. 

 

Daha önceki çalıĢmalarda lornoksikam 3. molar cerrahisi sonrası postoperatif 

analjezik olarak, etkisi  kanıtlanmıĢ diğer ilaçlar ile karĢılaĢtırılmamıĢtı. 

Ġlaçların ve  sedasyonun postoperatif ağrı üzerindeki etkilerini incelediğimiz 

bu çalıĢmada tüm gruplarda lornoksikam 6.12.ve 24. saatlerde diğer ilaçlara 

göre daha etkili bir analjezik etkiye sahip olmuĢtur. Aspirin bu iki grubun 

ortasında yer almıĢ rutin lokal anestezi grubunda 6.ve 12. saatlarde 

plasebodan daha etkili analjezik etkiye sahip olmuĢtur.  

 

Al- Khateeb ve Nusair (2008) proteolitik enzim olan serrapeptazın 3. molar 

cerrahisi sonrası oluĢan ödem ve ağrıya etkisine bakmıĢlardır. Randomize, 

çift kör yapılan çalıĢmada serrapeptaz, parasetamol ve plaseboyla 



 49 

karĢılaĢtırılmıĢ, veriler postoperatif 7. güne kadar toplanmıĢtır. Alınan sonuca 

göre serrapeptazın istatistiksel olarak  anlamlı derecede oluĢan ödemi 

azalttığı  ifade edilmiĢtir. 

 

Bjornsson ve ark (2003a) yaptıkları randomize, çift kör çalıĢmada 500 mg 

naproksen ile 1000 mg lık asetaminofeni karĢılaĢtırmıĢlardır. Bilateral 3. 

molar cerrahisi sonrası oluĢan ödem ve diğer akut postoperatif  olguları 

inceledikleri çalıĢmada cerrahinin yapıldığı gün ilaçlar arasında fark 

bulamazken, 3. günde naproksenin istatistiksel olarak daha anlamlı ağrı 

kesici özelliğinin olduğunu, ancak asetaminofenin de ödemi daha çok 

etkilediğini ifade etmiĢlerdir. 

 

Yine Bjornsson ve ark (2003b) tarafından yapılan randomize çift kör 

çalıĢmada 3. molar cerrahisi sonrası oluĢan ödeme etkilerini bulmak için  

1000mg parasetamol ile 600mg lık ibuprofeni karĢılaĢtırmıĢlardır. Kullanılan 

analjezikler arasında istatistiksel anlamlı bir farka rastlanılamamıĢtır. 

 

Barosso ve ark (2006) tarafından yapılan randomize çalıĢmada, 3. molar 

cerrahisi sonrası kullanılan piroksikam, deksamethasone, orphenadrin ve 

cyanocobalamin kombinasyonu yalnız piroksikam ile karĢılaĢtırılmıĢ, oluĢan 

ödem üzerindeki etkilerinin bezer olduğu, istatistiksel olarak farklı olmadığı 

belirtilmiĢdir. Ayrıca her iki ilacın da oluĢan ödeme 120. saatte kadar benzer 

etkiler gösterdiğini ve azalttığını belirtmiĢlerdir.  

 

Üstün ve ark (2003) methylprednisolone etken maddesinin iki farklı dozunu 3.  

molar cerrahisi sonrası intravenöz olarak uygulamıĢlar ve postoperatif 

etkilerini karĢılaĢtırmıĢlardır. 48. saatte ve 7. günde ölçülen ödem miktarının 

rutin uygulamaya göre azalmıĢ olduğunu ancak her iki ilaç dozu arasında 

anlamlı bir fark bulunmadığı ifade etmiĢlerdir. 

 

AraĢtırmacılar oral cerrahi sonrası oluĢan ödemi kontrol altında tutmak adına 

steroidlere baĢvurmuĢlardır. Schaberg ve ark (1984) yaptıkları çalıĢmada 
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ortognatik cerrahi sonrasında oluĢan ödemi kontrol almak amacı ile 

metilprednizolon kullanmıĢlardır. Ġlk 24 saat sonunda Le Fort-1 osteotomi 

ugulanmıĢ vakalarda % 61, transoral vertikal osteotom uygulanmıĢ vakalarda 

%38 oranında ödemin önlendiğini rapor etmiĢlerdir. 

 

Benzer amaç ile yapılan baĢka bir çalıĢmada 3. molar cerrahisi sonrası 

oluĢan ödem için operasyondan hemen sonra deksametazonu transoral 

olarak masseter kasına enjekte edilmiĢ ve postoperatif ödemin  kontrol 

grubuna oranla çalıĢma grubunda 6 kat daha az oluĢtuğu belirtilmiĢtir 

(Messer ve Keller 1975).  

 

Elhag ve ark (1985) tarafından yapılan 3. molar cerrahisi sonrası oluĢan 

ödeme etkileri açısından deksametazon ile terapötik ultrasonu 

karĢılaĢtırdıkları çalıĢmalarında metilprednizolon ile ultrasonun kontrol 

grubuna göre postoperatif ödemi daha anlamlı bir Ģekilde azalttığını  

belirtmiĢlerdir. Ayrıca bu çalıĢmanın oral cerrahide ultrasonun ödemi 

etkilemesini gösterdiği ilk klinik çalıĢma olduğunu belirtmiĢlerdir. 

 

Önceki tüm çalıĢmalarda olduğu gibi çalıĢmamızda da 3.molar cerrahisi 

sonrası oluĢan ödemi kontrol altına almak için değiĢik ilaç grupları arasındaki 

farklara ve bilinçli sedasyonun etkisine baktık. Rutin lokal anestezi ile 

operasyonları yapılan bireylerin ödem miktarının bilinçli sedasyon ile 

operasyonları yapılan bireylere göre anlamlı derecede daha fazla olduğu 

görülmüĢtür. Lornoksikamın sedasyon grubunda plasebodan, lokal anestezi 

grubunda da hem aspirinden hem de plasebodan istatistiksel olarak  anlamlı 

derecede ödemi azalttığı görülmüĢtür.  

 

 Sun ve ark (1998) tarafından yapılan çalıĢmada diĢ çekiminde azot oksit 

inhalasyon sedasyonu ile kullanılmıĢtır. Azot oksit, lokal anesteziye ek olarak 

bilinçli sedasyonda ajanı olarak kullanılmıĢtır. Bunun sonucunda, çalıĢma 

grubunda operasyon sonrasında uygulanan „Modifiye Dental Anxiety Scale‟  

skorları azalırken, kontrol grubunda ise anlamlı olarak yükseldiği 
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saptanmıĢtır. Sonuç olarak azot oksit ile yapılan inhalasyon sedasyonu ile 

yapılan dental cerrahi iĢlemlerinde yeterli sedasyonun sağlandığı ve 

anksiyetenin azaldığı açıklanmıĢtır. 

 

Coulthard ve Rood (1992) tarafından yapılan çift kör randomize çalıĢmada 

gönüllülere ağrılı iĢlemler sırasında intravenöz olarak midazolam verilerek 

ağrı eĢiklerinin miktarlarını incelenmiĢtir. Ġntravenöz 0.07mg/kg midozalam ile 

bilinçli sedasyon sağlanan gönüllülerin, sedasyon uygulamadan yalnız  

serum verilen gönüllülere göre istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde daha az 

ağrı duyduğunu rapor etmiĢlerdir. Bilinçli sedasyon ile bireylerin ağrı 

eĢiklerinin yükseldiği ve operasyonları daha kolay tolere edebildikleri 

açıklanmıĢtır. 

 

Nakanishi ve ark (1997) tarafından yapılan çift kör randomize  çalıĢmada 

dental koltukta hastalara uygulanan ağrılı iĢlemlerde değiĢik ilaç dozları ile 

bilinçli sedasyon uygulanmıĢtır. Hasta gruplarına 0.025mg/kg, 0.05mg/kg, 

0.075mg/kg midazolam ve saline verilerek gruplar arası ağrı düzeyi 

ölçülmüĢtür. Bilinçili sedasyon ile iĢlemleri yapılan hastaların ağrıya karĢı 

toleranslarının arttığı rapor edilmiĢtir. 0.025mg/kg midazolam dozunun da 

sedasyon sağladığı ancak 0.05mg/kg ve üstü dozlarda hastaların istatistiksel 

olarak anlamlı Ģekilde  ağrıyı daha az hissetikleri ve daha konforlu iĢlemlerin 

yapıldığı açıklanmıĢtır.  

 

Kuntay ve ark (2000) yaptıkları çalıĢmalarında oral ve maksilofasiyal cerrahi 

giriĢimlerde intravenöz sedasyonda midazolam ile propofolü 

karĢılaĢtırmıĢlardır. Bu çalıĢmada hemodinamik parametreler (kalp atım hızı, 

kan basıncı) ve periferik oksijen saturasyonu operasyondan önce, operasyon 

süresince ve operasyondan sonra bir saat boyunca her 10 dakikada bir 

ölçülmüĢ ve kayıt edilmiĢtir. Bu çalıĢmada, kullanılan ajanların anksiyolitik 

amnezi oluĢturma, sedasyonu baĢlatma ve sedasyonun baĢarısı 

değerlendirilmiĢtir. Bu çalıĢmanın sonucunda her iki ajanın da bilinçli 
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sedasyon için uygun olduğu ve uygulanılacak dozların daha yüksek tutulması 

durumunda sedasyon kalitesinin artacağı açıklanmıĢtır. 

 

Middlehurst ve Coulthard (1999) kalp rahatsızlığı olan hastalara midazolam 

ile bilinçli sedasyon uygulayarak hastaların vital bulgularını rutin lokal 

anestezi uygulanan bireylerle karĢılaĢtırmıĢlardır. Sonuçta sedasyon 

uygulanan grupla sadece lokal anestezi uygulanan grup arasında kalp atım 

hızı ve sistolik kan basıncında anlamlı değiĢikliklerin olduğu bildirilmiĢtir. 

Sadece lokal anestezi uygulanan hastalarda  ortalama kalp atım hızı 97 

mmHg, sistolik kan basıncı ortalaması 175 mmHg olarak bulunurken ST 

segmentinde çökme, lokal anestezi ve sedasyonun birlikte kullanıldığı grupta 

ise kalp atım hızı ortalamasının 90 mmHg , sistolik kan basıncı ortalamasının 

ise 117 mmHg ve ST segmentinde herhangi bir değiĢiklik görülmediği rapor 

edilmiĢtir, ÇalıĢmanın sonucunda ise midazolam ile yapılan sedasyon 

uygulamasının hemodinamik değerler üzerinde yan etkisi olmadığını 

savunulmuĢtur.   

 

Douglas ve ark (1989) kardiyovasküler açıdan sağlıklı hastalarda midazolam 

uygulayarak yapmıĢ oldukları sedasyon çalıĢması sonucunda da 

midazolamın herhangi bir yan etkisine rastlamadıklarını bildirmiĢlerdir. 

 

Venchard ve Thomson (2006) dental müdehalelerde uygulanan sedasyon 

ajanlarını avantaj ve dezavantajları ile karĢılaĢtırmıĢlardır.  Nitröz  oksit + 

oksijen  ile intravenöz midazolam ile ve ikisinin kombine kullanımı ile 

karĢılaĢtırılan gruplarda  kombine kullanımın daha etkili sedasyon sağladığı, 

nitröz oksit + oksijen  ile yapılan sedasyonun oral cerrahide kullanımının 

rahat olmadığını belirtmiĢlerdir. Kombine teknik ve intravenöz tekniğin gerek 

sedasyon derinliği gerekse de uygulama kolaylığı nedeniyle güvenli bir 

Ģekilde oral cerrahide kullanılabileceği belirtilmiĢtir. 

 

Ong ve ark (2004) tarafından yapılan çalıĢmada, gruplardan birine  

midozalam kullanarak  bilinçli sedasyon sağlanmıĢ diğer gruba da yalnız 
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lokal anestezi uygulayarak gömülü yirmi yaĢ diĢlerin cerrahi çekimi yapılmıĢ 

postoperatif ağrı düzeyleri karĢılaĢtırılmıĢtır. Bilinçli sedasyon uygulanan 

hastalar istatistiksel olarak anlamlı Ģekilde postoperatif ağrıyı daha az ağrı 

skorları ile rapor etmiĢlerdir. Ayrıca sedasyon grubundaki hastalar daha uzun 

zaman sonrası analjezik gereksinime ihtiyaç duymuĢlardır. 

 

Bu bilgiler ıĢığı altında çalıĢmamızda bilinçli sedasyon grubundaki hastalara 

0,06mg/kg  midozalam ile sedasyon sağladık.  Hastaların vital bulgularında 

daha  önceki çalıĢmalara benzer olarak anormal bir değiĢme görülmedi. 

Hastalar hızlı bir derlenme ve rahat bir operasyon geçirdiklerini ifade ettiler. 

Bulantı, ansiyete gibi problemler bilinçli sedasyon grubunda görülmedi. 

Postoperatif ağrı ve ödemin karĢılaĢtırıldığı çalıĢmamızda bilinçli sedasyon 

grubundaki bireylerin daha az ödem ve ağrı değerlerine sahip olduğu 

görülmüĢtür. 
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5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

Bilinçli sedasyonun  ve  lornoksikam etken maddeli ilacın gömülü 3. molar 

operasyonu sonrası oluĢan ağrı ve ödeme etkisinin değerlendirildiği 

çalıĢmamızda; 

 

1- %56,7 sinin kadın, %43,3‟ünün de erkek olan çalıĢmada ilaçlara bağlı 

sistemik veya lokal herhangi bir komplikasyon veya rahatsızlığa 

rastlanılmadı. 

 

2- Hastalardan yalnızca ikisi kurtarıcı analjezik olan parasetamol 

kullandıklarını belirtmiĢlerdir. Hastaların ikisi de lokal plasebo grubunda yer 

alan hastalardır. 

 

3- Ġlaçların ödem miktarlarına olan etkisine  bakıldığında, hem bilinçli 

sedasyon grubunda hem de lokal anestezi grubunda plasebo grubu, aspirin 

ve lornoksikam grubundan istatistiksel olarak  yüksek çıktı. Her iki ilaç da 

plasebodan daha etkili Ģekilde ödemi azaltıcı yönde etki gösterdi. 

 

 4- Lokal anestezi grubundaki lornoksikam kullanan hastaların ödem miktarı 

da aspirine göre  daha az kaydedildi.  Lokal grubunda lornoksikam, 

aspirinden daha etkili Ģekilde ödemi  azalttı. 

 

5- Ġlaçlara bakılmaksızın sedasyon ile operasyonları yapılan bireylerde ödem, 

rutin lokal anestezi ile yapılanlara göre daha istatistiksel olarak daha az çıktı. 

Bilinçli sedasyonun hastanın konforunu artırmasının yanında ödemi de 

olumlu etkilediği görüldü. 

 

6- Lokal grubunda lornoksikam aspirinden istatistiksel olarak anlamlı 

derecede farklı, sedasyon grubunda ise fark istatistiksel olarak önemsiz 

çıkmıĢtır. Bu da sedasyonla azalmıĢ ödemin, lornoksikam kullanarak 

aspirinden daha fazla  azalmayacağını göstermektedir.  
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7-  6.,12. ve 24. saatte ağrının kontrol edildiği çalıĢmamızda lornoksikam, 

aspirin ve plasebodan istatistiksel olarak daha anlamlı bir Ģekilde ağrıya etki 

etmiĢ, lornoksikam kullanan hastalar diğer ilaçlardan daha düĢük ağrı skorları 

vermiĢlerdir. 

 

8- Aspirin kullanan hastalar ise rutin lokal anestezi ile 6 ve 12 saatlerde 

plasebodan istatistiksel olarak daha az ağrı skorları vermiĢlerdir. 

 

9- Bilinçli sedasyon ile rutin lokal anestezi karĢılaĢtırıldığında, istatistiksel 

olarak anlamlı derecede sedasyonun ağrıya azaltıcı etkisi olduğu 

bulunmuĢtur.  

 

10- Sonuç olarak  bu çalıĢmada; bilinçli sedasyon rutin lokal anesteziye göre, 

lornoksikam da aspirin ve plaseboya göre  ağrı ve ödeme olumlu yönde etki 

etmiĢtir. Her iki uygulama da gömülü 3. molar diĢlerin cerrahi  çekimi sonrası 

rahatlıkla uygulanabileceği düĢünülmektedir. 3. molar diĢlerin çekimi oral 

cerrahide yapılan en sık iĢlem olduğu sürece ağrı ve ödem üzerine 

çalıĢmaların devam edeceğine ve etmesi gerektiğine inanıyoruz. 
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ÖZET 

 

Lornoksikamın  Gömülü  3. Molar DiĢlerin Cerrahi Çekimi Sonrası 
OluĢan  Ağrı ve Ödem ile Sedasyon Uygulanan veya Uygulanmayan 

Hastalardaki Etkisinin Aspirin ile KarĢılaĢtırmalı Ġncelenmesi 
 

ÇalıĢmanın amacı lornoksikam etken maddesinin gömülü  3. molar diĢlerin cerrahi 
çekimi sonrası oluĢan ağrı ve ödeme etkisini, etkisi bilinen bir ilaç olan aspirinle 
karĢılaĢtırmak, ayrıca bilinçli sedasyon uygulamasının ağrı ve ödeme etkisini 
karĢılaĢtırmaktır. 
 
Randomize, çift kör yapılan bu çalıĢma kemik retansiyonu olan, cerrahi çekim 
gerektiren mandibular 3. molar diĢe sahip 60 hastadan oluĢmaktadır. Hastalar genç, 
sistemik hastalığı bulunmayan, gönüllü olur formunu imzalamıĢ, benzer zorlukta 
diĢleri olan bireyler içerisinden seçilmiĢtir. Hastalar 2 ayrı ana gruba ayrılarak bir 
gruba bilinçli sedasyon ile operasyonları yapılmıĢ, diğer gruba ise rutin lokal 
anestezi ile iĢlemleri yapılmıĢtır. Her iki grup 3 „e ayrılarak her bir alt gruba sırasıyla 
postoperatif olarak lornoksikam, aspirin ve plasebo verilmiĢtir. Referans 
noktalarından operasyon öncesi ve 48 saat sonrası ölçülen mesafelerden alınan fark 
ile ödem miktarı ölçülmüĢtür. 6,12 ve 24. saatlerde ağrı Ģikayetleri VAS ile 
değerlendirilmiĢtir. 
 
Elde edilen veriler SPSS 12 paket programı  ile değerlendirilmiĢ verilere iliĢkin 
analizler, gruplu karĢılaĢtırmalarda Student t testi, 3 gruplu karĢılaĢtırmalarda Anova 
testi kullanılmıĢtır. Analizlere göre lornoksikam kullanan hastaların ödem miktarı 
sedasyon grubunda plasebodan, lokal anestezi grubunda da her iki ilaçtan  daha az 
kaydedilmiĢtir.   
 
Bilinçli sedasyon ile operasyonları yapılmıĢ bireylerin ödem miktarları rutin lokal 
anestezi ile yapılmıĢ olanlara oranla daha az bulunmuĢtur. 
Ağrının kontrol edildiği çalıĢmamızda lornoksikam, aspirin ve plasebodan istatistiksel 
olarak daha anlamlı bir Ģekilde ağrıya etki etmiĢ, lornoksikam kullanan hastalar diğer 
ilaçlardan daha düĢük ağrı skorları vermiĢlerdir. 
 
Aspirin kullanan hastalar ise rutin lokal anestezi ile 6 ve 12 saatlerde plasebodan 
istatistiksel olarak daha az ağrı skorları vermiĢlerdir. 
 
 Bilinçli sedasyon ile rutin lokal anestezi karĢılaĢtırıldığında, istatistiksel olarak 
anlamlı derecede sedasyonun ağrıya azaltıcı etkisi olduğu bulunmuĢtur.  
 
Gömülü  3. molar diĢlerin cerrahi çekimi sonrası oluĢan ve hastaların sosyal 
aktivitelerini etkileyen konforsuz dönemi azaltmak için yaptığımız çalıĢmada 
kullanılan metodlar anlamlı sonuçlar vermiĢtir. Bu konu üzerinde farklı NSAĠ ilaçlar, 
lazer uygulamaları, steroid uygulamaları, ultrason uygulamaları gibi birçok metod 
denenmiĢtir ve denenmeye devam edecektir. Var olan çalıĢmalar henüz bu dönemi 
ortadan kaldırmamaktadır. Bu doğrultuda yeni yöntemler bulunması amacıyla daha 
çok çalıĢmaya ihtiyaç bulunmaktadır. 
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Anahtar Kelimeler  : 1- Ağrı    2- Bilinçli Sedasyon          
                3- Lornoksikam          4- Ödem              
        5- 3.molar diĢlerin cerrahi çekimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

SUMMARY 

 

 

Comparison of lornoxicam and aspirin with and without sedation on the 
effect of postoperative pain and swelling after 3rd molar surgery 

 

The purpose of this study is to evaluate the effects of lornoxicam and also conscious 
sedation on pain and swelling after third molar surgery compared with aspirin. 
 
The study was conducted as randomized double blinded, 60 patients that 
participated in the study all had full bone retention 3rd molar teeth that had the need 
of extraction. The patients consisted of young healthy adults whom signed the 
consent form with similarly difficult molar teeth. The patients were randomly divided 
in to two groups one group had conscious sedation during the operation the other 
group undergone the standard local anesthesia procedures.  Two main groups have 
been divided in to 3 subgroups according to postoperative drugs they were 
lornoxicam, aspirin and placebo. The measurements from the reference points have 
been measured before and 48 hours after the surgery. These measurements were 
used to calculate the swelling. Pain scores were evaluated by VAS at 6, 12 and 24th 
hours. 
  
The data obtained were evaluated with SPSS 12 program, for 2 group comparisons 
Student t test was used, for 3 group comparisons Anova test were used. According 
to the analysis the patients whom used lornoxicam had less swelling compared to 
placebo in sedation group. Also in local anesthesia group lornoxicam user had less 
swelling compared to other two drug groups.  
 
Swelling in patients treated with conscious sedation had lower measurements 
compared to routine local anesthesia.  
 
In our study where the pain was controlled, lornoxicam was statistically better in pain 
control than aspirin and placebo. The patients who used lornoxicam scored less 
pain than other drugs. 
 
The patients whom used aspirin showed less pain scores than local anesthesia on 6 
and 12th hour placebo. 
 
 Comparing the conscious sedation and routine local anesthesia, sedation was 
statically better in pain reduction.  
 
The methods used for reducing the uncomforting period after the third molar surgery 
that affects the patient‟s social activities in our study presented meaningful results. 
There have been several methods such as NSAI drugs, laser applications, steroid 
applications, ultrasound applications tried out over the years and there will be many 
more methods to be tried. The existing studies do not eliminate the need of new 
studies yet. There is a need for more studies in order to find new methods.  
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EKLER 
 

 
 Ek-1:BilgilendirilmiĢ gönüllü olur formu 

 

 
HASTA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR (RIZA) FORMU 

 

Sizden Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve 

Cerrahisi Anabilim Dalı „nda yürütülmekte olan “ Lornoksikamın gömülü 3. molar 

dişlerin cerrahi çekimi sonrası oluşan ağrı ve ödem ile sedasyon uygulanan veya 

uygulanmayan hastalardaki etkisinin aspirin ile karşılaştırmalı incelenmesi ” konulu 

çalışmaya katılmanız istenmektedir. 

Bu tek merkezli, çift-kör, rastgelelendirilmiş (randomize) çalışmada,lornoksikam 

etken maddeli ağrı kesicilerin aspirin ve plasebo ile tam ya da kısmi gömülü 3. molar 

dişin çekilmesi sonrasında ağrı ve ödem üzerindeki etkileri araştırılacaktır. Bu 

çalışmaya katıldığınız taktirde üç ilaçtan yalnızca birini alacaksınız. Alacağınız ilacın 

hangisi olacağını, ne siz ne de araştırmacı olan diş hekiminiz bilecek. Hangi ilacın 

alınacağının belirlenmesi, randomizasyon (yazı –tura atar gibi) şemasında denk gelen 

kodlara göre olacaktır.  

Çalışmaya katılmış olmakla normalde uygulanan protokolden farklı olarak: 

1. İlaç olarak, herhangi bir ağrı kesici değil, çalışma ilacı olan ilaçlardan yalnız birini 

alacaksınız, 

2. Diş çekimine bağlı gelişen ağrı ve ödem bulgularının değerlendirilmesi için daha 

hassas, ancak ağrı ya da rahatsızlığa yol açmayan ölçüm yöntemleri 

kullanılacaktır, 

3. En son olarak ilaçlar hakkında değerlendirmenin yapılabilmesi için size verilen 

formu çalışma süresi boyunca dolduracaksınız. 

Eğer çalışma süresi içerinde ağrı kesici olarak size verilen çalışma ilacına rağmen 

ağrı sürmekte ise, çalışma için belirlenmiş standart ilaç olan Vermidon tablet 

kullanabileceksiniz. Alınması halinde bu ilacın alınma zamanını ve ilaç alınmadan 

önceki ağrının şiddetini, size verilen forma uygun olarak dolduracaksız. 

 

ARAŞTIRMANIN TARİFİ  

Bu çalışmaya katılmaya karar verirseniz, 60 kısmi ya da tamamen gömülü 3. molar 

diş çekimi operasyonu uygulanacak hastalardan birisi olacaksınız. Bu çalışmaya en 

uzun katılım süreniz, 1 saati klinikte ve geri kalanı da klinik dışında (evde vs) olmak 

üzere 48 saattir. 

Ağrı için, ağrı şiddetinizin “yok, az şiddetli, orta, şiddetli ya da çok şiddetli” 

parametrelerinden hangisi olduğunu sözel olarak ve ayrıca 100 mm‟lik bir çizgi 

üzerinde ağrınızın şiddet olarak nereye denk gelebileceği sorulacak. Ödem için de 

cetvel ile milimetrik olarak yüzünüzdeki referans noktalardan ölçüm yapılacaktır. 

Ağrı ile ilgili takip, evde kendi kendinize belirli zaman aralıklarında (6,12,24.saatler) 
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yapılacak ve size verilen forma kaydetmeniz istenecektir. Diş çekimi operasyonu 

sonrası 48. saatlerde klinikte ddoktorunuz tarafından tekrar değerlendirilecektir. 

 

GÖNÜLLÜNÜN UYGULAMA SIRASINDA KARŞILAŞABİLECEĞİ 

RAHATSIZLIKLAR ve RİSKLER 

Tüm araştırma çalışmalarında olduğu gibi, çalışma ilacı ve tedavilerinin henüz 

bilinmeyen ve bilinmekte olan riskleri olabilir. Genel olarak basit ağrı kesiciler ya da 

nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar olarak bilinen ilaç gruplarının ortak yan etkileri 

birbirlerine benzer, fakat sıklık ve şiddet açısından farklılık göstererek aşağıdaki 

gibidir: 

Sindirim sistemi ile ilgili; karında rahatsızlık hissi, bulantı, ishal, bazen kanama 

ülserasyon oluşabilir. 

Aşırı duyarlılık reaksiyonları (özellikle ciltte döküntü, anjioödem, bronkospazm 

gibi), baş ağrısı, sersemlik, baş dönmesi, kulak çınlaması gibi işitme bozuklukları, 

ışığa duyarlılık ve hematüri olabilir. 

Vücutta sıvı tutulması (sıvı retansiyonu) özellikle konjestif kalp yetmezliğinde riskli 

olabilir. 

Daha önceden böbrek yetmezliği olanlarda böbrek yetmezliği seyrini hızlandırabilir. 

Ender olarak böbreklerde papilla nekrozu ve interstisyel fibrozis‟e yol açabilir. 

Ender olmakla birlikte karaciğer hasarı, alveolit, pulmoner eozinofili, pankreatit, göz 

değişiklikleri, Steven Johnson sendromu ve toksik epidermal nekroliz görülebilir. 

Kolit ataklarını başlatma ya da alevlendirme ve yine çok nadir olarak aseptik menejit 

olguları bildirilmiştir. 

Doktorunuzun herhangi bir zamanda, sizin onayınız olsa da olmasa da, sizin 

yararınıza olduğunu düşündüğü takdirde veya çalışma ilacını belirtildiği gibi 

almadığınız ya da protokole uymadığınız takdirde, doktorunuz sizi çalışmadan 

çıkarabilecektir.  

 

KİŞİ YA DA KİŞİLER İÇİN ARAŞTIRMADAN BEKLENEN TIBBİ YARAR 

Bu araştırmadan şu aşamada beklenen tıbbi yarar, 3. molar dişi çekimi operasyonu 

sonrasında kullanılan  ağrı kesici ilaç uygulaması ile operasyon sonrasında 

başlayacak ağrının başlama zamanını uzatmak, şiddetini azaltmak ve hatta hiç 

oluşmamasını sağlamaktır. Ayrıca, operasyon sonrası gelişecek ödemin azaltılması 

ve çene açma kısıtlılığını iyileştirilmesidir.  

Araştırma, beklendiği gibi sonuçlanırsa, 3. molar diş çekimleri sonrası uygulanmaları 

ile ağrı kesici özellikleri belirlenmiş, etkinlik ve güvenirlikleri birbirlerine göre 

karşılaştırılmış olacak ve böylece rutin uygulamada kullanımları ile ilgili bilgi 

birikimi sağlanacak, ilerki araştırmalarda bu bilginin ışığında daha özel çalışmalar 

planlanabilecektir. 
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MEVCUT DİĞER TEDAVİLER 

3. molar diş çekimi operasyonu sonrasında oluşacak olan ağrı için herhangi bir ağrı 

kesici ilaç uygulanabilir. Uygulanacak olan ilacın seçimi, sizin ve diş hekiminizin 

tercihine bağlı olarak değişebilir. Bu çalışmada, günlük uygulamadan (rutinden) 

farklı olarak önceden belirlenmiş ilaçlardan kullanmanız istenecektir., Size 

uygulanacak olan cerrahi işlem sonrası oluşacak ağrı tedavisi için uygulanacak olan 

tedavi protokolünün, bir bilimsel araştırma çerçevesi doğrultusunda uygulanması 

gereklidir.  

ARAŞTIRMA SIRASINDA OLUŞABİLECEK OLASI ZARAR 

DURUMUNDA YAPILACAKLAR 

Bu çalışma sırasında her türlü yan etki izlemi açısından gözlem altında 

tutulacaksınız. Beklenmedik bir zarar durumunda, size her türlü tıbbi tedavi ve işlem, 

sorumlu hekimler tarafından derhal uygulanacaktır. Olası zarar durumunda, yürütücü 

araştırıcı Dt. Özkan Özgül‟e 05352036244 numaralı telefonla iletişime geçmeniz 

gerekmektedir.Bu çalışmaya gönüllü olarak katıldığınızı, imzanız ile onaylamanız 

gerekmektedir. 

Bu çalışmayı, başlangıçta ya da çalışmanın seyri sırasında herhangi bir zaman 

reddedebilirsiniz. Aynı zamanda araştırmacı doktorunuz da, sizin kendi rızanıza 

bakmaksızın, sizi çalışma dışı bırakabilir. 

Bu çalışmaya her ilaç için 20 olmak üzere, kısmi ya da tamamen gömülü 3. molar diş 

çekimi operasyonu geçirecek olan 60 hasta dahil edilecektir. 

Çalışma ilacı ile rutin (normal olağan) uygulama dışında yapılacak olan testler ve 

muayene ile ilgili, kendiniz ya da sosyal güvencenizi sağlayan kurum, herhangi bir 

yük altına girmeyecektir. 

ONAY BİLDİRGESİ 

Yukarıda, gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren metni 

okudum. Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Çalışmayla ilgili 

tüm sorularıma tatmin edici yanıtlar aldım. Bu koşullarla, bu klinik araştırmaya kendi 

rızamla, hiç bir baskı ve zorlama olmaksızın, gönüllü olarak katılmayı kabul 

ediyorum. 

 

Gönüllünün, 

Adı Soyadı:  ...................................... 

İmzası:    ....................................... 

Adresi:  ....................................................................................................... 

Tel no:  ....................................... 

 

Açıklamaları yapan araştırmacının, 

Adı Soyadı:  Dr...................................... 

İmzası:    ....................................... 

Rıza alma işlemine başından sonuna kadar tanıklık eden kuruluş görevlisinin, 

Adı Soyadı:  ...................................... 

Görevi:    ....................................... 

İmzası:    .......................................
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HASTA TAKĠP FORMU 
 

Hasta Adı, Soyadı: ______________________    Hasta No:_______                Tarih:____/____/______     

Ġlaç Kodu    A    B    C                                Sedasyon  :   +       --            

POSTOP  

6.saat 

Ağrı ġiddeti:  

 

Ağrı ġiddeti: YOK  HAFĠF  ORTA  ġĠDDETLĠ  ÇOK ġĠDDETLĠ  

Ağrı dıĢında baĢka bir Ģikayetiniz var mı?          Hayır                    Evet     Evet ise açıklayınız 

Açıklama:  _______________________________________________________________________ 

 

12.saat 

Ağrı ġiddeti:  

 

Ağrı ġiddeti: YOK  HAFĠF  ORTA  ġĠDDETLĠ  ÇOK ġĠDDETLĠ  

Ağrı dıĢında baĢka bir Ģikayetiniz var mı?          Hayır                    Evet     Evet ise açıklayınız 

Açıklama:  _______________________________________________________________________ 

 

24.saat 

Ağrı ġiddeti:  

 

Ağrı ġiddeti: YOK  HAFĠF  ORTA  ġĠDDETLĠ  ÇOK ġĠDDETLĠ  

Ağrı dıĢında baĢka bir Ģikayetiniz var mı?          Hayır                    Evet     Evet ise açıklayınız 

Açıklama:  _______________________________________________________________________ 

      

 

        

  Preoperatif 

    1- 

    2- 

        

   

             Postoperatif 

        

    1- 

    2- 

 

 

 

 

 

 

2 

Hayal edebileceğiniz en Ģiddetli ağrı Ağrı yok 

Hayal edebileceğiniz en Ģiddetli ağrı Ağrı yok 

Hayal edebileceğiniz en Ģiddetli ağrı Ağrı yok 

 

1 

2 
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